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பிராந்திய,நகரப்பதிப்

மலர் : 92 இதழ்: 36 ெகா ம்  பிலவ வ டம் ரட்டாதி மாதம் 04 ஆம் திகதி திங்கட்கிழைம (20.09.2021) ஹிஜ்ரி 1443  ஸபர் 10 விைல : .30 பக்கங்கள் :16
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(ஆர்.யசி)
ெகாவிட்  த ப்  சி  ஏற் ம் 
ேவைலத்  திட்டத்தின்  ெவற்றி  
மற் ம் நீண்ட கால தனி ைமப்ப
த்தல் ஊர டங்கு பிறப் பிக்கப்பட்

டதன் சாத க மான ெப  ேப கள் 
ெவளி வர ஆரம் பித் ள்ள தா க ம், 
ெடல்டா ைவரஸ் பரவல் ெவகு வாக 
கட் ப்பாட் க்குள் ெகாண்  வ ரப்

பட் ள்ள தா க ம் சுகா தார பணிப்
பாளர் அேசல குண வர்த்தன ெதரி
வித்தார். 
வாய்ப் கள் ெகா க்கப்ப  கின்ற 
ேநரங்களில் மக்களின் ெசயற்பா  
கள் மிக ேமாச மாக அைமந் ள்ள தா
க ம் அவர் அதி ப் திைய ெவளிப்ப
த் தி ள்ளார்.
நாட்டின் ெகாவிட் ைவரஸ்

ெடல்டா பரவல்
கட் ப்பாட்டில்
51 நாட்க க்கு பின்னர் ெதாற்றாளர் எண் ணிக்ைக ம் 41 நாட்க க்கு பின்னர் 

ெகாவிட் மர ணங்க ம் குைற  என் கி ற  சுகா தார பணி யகம்

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ைற யான விைல ம  க்ேகாரல் இல்

லாமல் ெகர வ லப் பி ட்டி மின் ற்பத்தி 
நிைல யத்ைத அெம ரிக்க நி  வ னத் திற்கு 
வழங்கும் ஒப்பந்தம்  கடந்த ெவள் ளிக் கி

ழைம நள் ளி ர  ைகச்சாத் தி டப்பட் ள்
ள . இதற்கு எதி ராக நீதி மன்ற நட வ
டிக்ைக கைள ன்ென க்க தீர்மா னித்
ள்ேளாம். ராஜ ப க் ஷக்கள் ைற யற்ற 

ெசயற்பா  நாட்டின் 

ெவள் ளிக் கி ழைம நள் ளி ர  
உடன்ப டிக்ைக ைகச்சாத்
ெகர வ ல ப்பிட் டி மின் ற்பத்தி நிைல யத்ைத அெம ரிக்கா க்கு 

வழங் கி விட்ட  அர சாங்கம் என் கி ற  ேஜ.வி.பி. 
(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)

அ த்  வ ம் இரண்  வா ரங்க க் 
குள் சீனி இறக் கு ம திக்கு அ மதி அளிக்
கா விட்டால் சந்ைதயில் சீனிக்கு தட் ப்
பா  ஏற்ப ம் அபாயம் இ க் கின்ற  என 
அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கள் இறக் கு ம தி
யா ளர்கள் எச்ச ரிக்ைக வி க் கின்றனர்.

நாட்டில் கடந்த வ டம் இ  திப்ப கு
தியில் சீனிக்கான இறக் கு மதி வரிைய
25சதம் வைர குைறத்  விட்  ேதைவக் 
கும் அதி க மா ன ள  சீனி நாட் க்குள் 
ெகாண்  வ ரப்பட்ட . அதன் பின்னர் 
சீனி இறக் கு மதி ெசய்வைத அர சாங்கம் 
தைட ெசய் தி ந்த .

சீனி இறக் கு ம திக்கான தைடைய
நீக்கா விட்டால் தட் ப்பா  ஏற்ப ம்
அத் தி யா வ சிய ெபா ள் இறக் கு ம தி யா ளர்கள் எச்ச ரிக்ைக

(எம்.மேனா சித்ரா)
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் பால்மாவின் 
விைலைய அதி க ரிப்ப தற்கு  பால்மா 
இறக் கு மதி நி  வ னங்களால்  ெதாடர்ச்
சி யான ேகாரிக்ைககள் ன்ைவக்கப்
பட்  வந்த நிைலயில் அர சாங்கம் 
அதற்கு அ  ம தி ய ளிக்க வில்ைல என 
கர்ேவார் அதி கார சைபயின் ேபச்சாளர் 
ஒ வர் ெதரி வித்தார்.  

பால்மாவின் விைல 
அதி க ரிக்கப்ப மா ?

(லிேயா நிேராஷ தர்ஷன்)
ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 76 ஆவ  ெபா ச் சைப கூட்டம் 
நாைள ெசவ்வாய்க் கி ழைம  நி ேயார்க்கில் ஆரம்ப மா கின்ற . 
எதிர்வ ம் 28 ஆம் திகதி வைர இடம்ெப ற ள்ள 

76 ஆவ  ஐ.நா.ெபா ச்சைப 
கூட்டம் நாைள ஆரம்பம்
இந் தியா,சீனா,அெம ரிக்க தைல வர்கைள ஜனா தி பதி சந் திப்பார்

(ஆர்.யசி)
பிர பா கரன் ப  ெகாைல  ெசய்யப்பட்ட 
நாளி லி ந்ேத மனித உரிைம  பிரச் சி ைன
க க்கு எம  அர சாங்கம் கங்ெ கா த்  
வ  கி ற . இந்த ெந க்க டிகள் ஒன் ம்  
எமக்கு தி தல்ல. இப்ே பா  இந்தப் பிரச்

சி ைன ம்  மனித உரிைம ஆைணக் கு
 க்கு எ த் ச் ெசல்லப்பட் ள்ள . 

எனி ம் நாங்கள் இந்த பிரச் சி ைனைய 
எதிர்ெ காள்ேவாம் என ஆ ந்த ரப்  பிர தம 
ெகாற டா ம்  ெந ஞ்சா ைலகள் அபி வி
த்தி அைமச்ச  மான 

பிர பா கரன் ெகால்லப்பட்ட தி லி ந்ேத
எமக்ெக தி ரான உரிைம மீறல் குற்றச்சாட்
ெஜனிவா சவால்கைள எதிர்ெ காள்ள தயா ரா கேவ உள்ேளாம் என் கி ற  அர சாங்கம்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் அ லில் உள்ள 
நிைலயில்,  ம  பான விற்பைன நிைல யங்கைள திறக்க அ
ம தி ய ளிக்கப்பட் ள்ள ைமக்கு எதி ராக, ேநற்  ேகாட்ைட ைக
யி ரத நிைலயம் ன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்  ன்ென க்
கப்பட்ட . ஐக் கிய சுய ெதாழில் வர்த்தக சங்கத் தி னரால் இந்த 
ஆர்ப்பாட்ட மா ன  ன்ென க்கப்பட்ட .

ம  பான விற்பைன நிைல யங்கள் திறப் க்கு எதி ராக

ேகாட்ைட ரயில் நிைலயம்
ன்பாக ஆர்ப்பாட்டம்

(ஆர்.யசி)
அ ரா த ரம் சிைறக்கு ெசன்ற ம் உண்ைம. தமிழ் அர சியல் 
ைகதி க டன் உைர யா டி ய ம் உண்ைம. இதன்ே பா  தமிழ் 
அர சியல் ைகதி க க்கு ஏேத ம் குைற பா கள் உள்ளதா 

நான் குற்ற வாளி என்பைத 
 ஏற் க்ெ காள்ளமாட்ேடன்

குைற பா  கைள ேகட்ட றிந்  ெகாள்ளேவ தமிழ் அர சியல் 
ைகதி க டன் உைர யா டிேனன் என்கிறார் ெலாஹான்

(எம்.மேனா சித்ரா)
த ப் சி வழங்கல் மற் ம் ேபாக் கு வ
ரத்  கட் ப்பா  என்ப வற்றின் கார ண
மாக நாட்டில் தற்ே பா  ஒட் சிசன் ேதைவ

 ைடய ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்
ைக ம்  அதி தீவிர சிகிச்ைச பிரிவில் 
அ  ம திக்கப்பட ேவண் டிய ெதாற்றாளர் 
எண் ணிக்ைக ம் ெப  ம ளவில் 

அதி தீவிர சிகிச்ைச பிரி க்கு வ ம்
ெதாற்றாளர் ெப  ம ளவில் குைற

விேசட ைவத் திய நி ணர் உ ல் திஸா நா யக்க

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
பம்ப ல ப்பிட்டி ெபாலிஸ் பிரி க்கு 
உட்பட்ட,ெகாத்த லா வல எவ னி  பிர
ேத சத்தில் அைமந் ள்ள இட ெமான்
க்குள் அத் மீறி ைழந்  அங் கி ந்த 

இ  பா  கா வ லர்கைள தாக் கி ய தாக 
கூறப்ப ம் சம்பவம் ெதாடர்பில், 

அம்பாந்ே தாட்ைட
நகர பிதா ைக

 ெபாலிஸ் பிைணயில் வி  தைல

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் ஸ் ட்னிக் த ப்  சி கைள 
தற்கட்ட மாக மாத் திரம் ெபற் க் 

ெகாண்ட வர்க க்கு இரண்டாம் கட்
ட மாக வழங் கு வ தற்கு ேதைவ யான 
120000 ஸ் ட்னிக் த ப்  சிகள்

120000 ஸ் ட்னிக் 
த ப்  சிகள் வந்தன

(எம்.மேனா சித்ரா)
கல்விப் ெபா த் தரா தர உயர்தர 
பரீட்ைச மற் ம் ஐந்தாம் வகுப்  மாண
வர்க க்கான ல ைமப்ப ரிசில் பரீட்ைச 
ஆகி ய வற்ைற நடத்  வ தற்கு 

பரீட்ைச திக தி களில் 
மாற்ற மில்ைல

இலங்ைக பரீட்ைசகள் திைணக்களம்
(இராஜ ைர ஹஷான்)

சுயாதீன நி வனங்களி ம், கூட் த்தாபனங்களி 
ம் அரசியல் அ த்தம் எல்ைல மீறி ள்ளதால் 

நி வன பிரதானிகள் பதவி விலகுகிறார்கள். அரசாங் 
கத்தின் ெசயற்பா  சி பிள்ைளத்தனமாக

எல்ைல மீறிய அரசியல் அ த்தங்கேள அரச 
நி வன பிரதானிகள் பதவி விலக காரணம்

2024 ஆம் ஆண்  வைர 
அைனத்ைத ம் சகித் க்ெகாள்ள 
ேவண்டிய நிைல; த்ெதட் ேவ 

ஆனந்த ேதரர்

(எம்.மேனாசித்ரா)
நாட்டில் ெகாவிட் ெதாற் க்குள்ளாேனார் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் ெகாவிட் ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைகயில் 
கணிசமானள  வீழ்ச்சி பதிவாகி ள்ள .

ெதாற்றாளர் எண்ணிக்ைகயில்
கணிசமான அள  வீழ்ச்சி

ேநற்  103 மரணங்கள் உ தி

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெதற்கு கைரயிலி ந்  850 கடல் 
ைமல்க க்கு அப்பால் உள்ள ஆழ் 
கடலில், ெவளிநாட்  மீனவப் படகில் 
ெஹேராயின்  ேபாைதப்  ெபா ள் 
கடத் ம் ேபா , 

9 பாகிஸ்தானியர்களிடம் 
ெதாட ம் விசாரைண

ஐக்கிய நா கள் சைபயின் 76ஆவ  ெபா ச் சைபக் கூட்டத் ெதாடரில் 
பங்ேகற்பதற்காக, ேநற்  ன்தினம் அெமரிக்கா நி ேயார்க் ேஜான் எப் ெகன்னடி 
சர்வேதச விமான நிைலயத்ைதச் ெசன்றைடந்த ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ 
தம்பதியினைர ஐக்கிய நா கள் சைபயின் இலங்ைகக்கான நிரந்தர பிரதிநிதி 
ெமாஹான் பீரிஸ் வரேவற்றேபா ...
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(லிேயா நிேராஷ தர்ஷன்)
நல் லி ணக்கம் ெதாடர்பில் இலங்ைக 

உள்ளக ெபாறி  ைறகள் ஊடாக பல்ேவ  
நட வ டிக்ைகைள ன்ென த்  வ  கின்
ற .  இ  ஒ  ெதாடர்ச் சி யான ெசயன்
ைற யாகும். இந்த  நி  வ னங்க ளால்

ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் பணி கைள ெவளிப்
ற அைமப் க்களால் மாற்றேவா அல்ல  
ைகய கப்ப த்தேவா டி யா . மனித உரி
ைம க க்கான உயர்ஸ்தா னிகர் அ  வ லகம் 
நி வ யற் சிக் கின்ற தற்கா லி க மான ெபாறி

 ைறைய  இலங்ைக ஒ  ேபா ம் ஏற் க்
ெகாள்ளா  என ெவளி வி வ கார அைமச்சர் 
ேபரா சி ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் ெதரி வித்தார்.
ெபா  ந லவாய அைமப்பின் ெசய லாளர் 

நாயம் பட் ரி சியா ஸ்ெகாட்ேலன்ட் டன் 
ேநற்  நி  ேயார்க்கில் இடம்ெபற்ற ெமய்
நிகர் சந் திப்ெ பான்றின் ேபாேத  ஜீ.எல்.
பீரிஸ் ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார்.  
அவர் அங்கு ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ெபா  ந லவாய அைமப்பின் ஸ்தாபக 

உ ப் பினர் என்ற வைகயில் இலங்ைக 
ன்ெனச்ச ரிக்ைக யா க ம், அைமப்பின் 

ெகௗரவம், ெகாள்ைககள் மற் ம் குறிக்
ேகாள்க க்கு இணங்க அர்ப்ப ணிப் டன் 
ெசயற்ப ம்.  ெபா  நல வாய நா  க  ட
னான வணிகம், கல்வி, ெதாழிற்ப யிற்சி 
மற் ம் ப  வ நிைல மாற்றம் உள் ளிட்ட பல 

ைற க ளி லான ஒத்  ைழப்ைப எதிர்பார்க்
கின்ேறாம்.
உண ப் பா  காப்ைப ைமய மாகக் 

ெகாண்ட விவ சாய உற்பத்தி மற் ம் ப்
பிக்கத்தக்க எரி சக்தி ஆகி ய வற்றில் கவனம் 
ெச த்தி அண்ைமயில் 'கால நிைல மற் ம் 
பசுைமப் ெபா  ளா தாரம்' எ ம் ன்  யற்
சிைய இலங்ைக ஆரம் பித் ள்ள .
தனித்  வ மான மற் ம் உற்சா க ட் ம் 

வைகயில், அைனத்  உ ப்  நா  க ம் 
ெபா  வான ேநாக்க ெமான்ைற அ  ப
விக்கும் பன்  கத்தன்ைமயின் கல ைவேய 
ெபா  ந ல வாயம் ஆகும். அதன் உ ப் பி
னர்கள் அைன வ ம் ெபா  வா ன ெதா  
சட்டப் பின்ன ணியின் நன்ைமையக் ெகாண்
ள்ளனர் . எனி ம் அபி வி த் தியின் 

பல்ேவ  வழி கைளப் பின்பற் றினர். நல் லி
ணக்கம் ெதாடர்பில் நாட்டில் உள்ள உள் ர் 
நி  வ னங்கள் பல்ேவ  நட வ டிக்ைக கைள 
ன்ென த் ள்ளன.
 இ  ஒ  ெதாடர்ச் சி யான ெசயன்
ைற யா வ டன், உள் ர் நி  வ னங்கள் 

தம  ஆைண கைள நிைற ேவற்  வ தற்குப் 
ேபா  மான அைமப் க்கள் ேதைவப்ப 
கின்றன. இந்த நி  வ னங்களால் ேமற்ெ காள்
ளப்ப ம் பணி கைள ெவளிப் ற அைமப்

க்களால் மாற்றேவா அல்ல  ைகய கப்ப
த்தேவா டி யா . 
மனித உரி ைம க க்கான உயர்ஸ்தா னிகர் 

அ  வ லகம் நி வ யற் சிக் கின்ற தற்கா
லி க மான ெபாறி  ைறைய  இலங்ைகயால் 
ஏற் க்ெ காள்ள டி யா . அ  ஐ.நா. சாச
னத்தின் உயி ேராட்டம் மற் ம் ஆவ ணங்க
க்கு ஏற்ப அைம ய வில்ைல .
 2018 மற் ம் 2019ஆம் ஆண்  க ளில்

ெபா  ந ல வாய ெசய லாளர் நாய கத்தின் 
இலங்ைகக்கான விஜ ய மா ன  க் கி ய மா
ன தாகும். ெபா  ந ல வாய அைமப் டன் 
இலங்ைக ெதாடர்ச் சி யாகப் ேபணி வ ம் 
ெந க்க மான ஈ  பாட்ைடப் ெபா  ந ல வாய 
ெசய லாளர் நாயகம் இதன் ேபா  பாராட்
டினார்.

2 0 1 9  இல்  ெப ா ந லவ ா ய 
சட்ட  அைமச்சர்கள்  மாநாட்ைட 
நடத்தியைமக்க ா க  இலங்ைகக்கு 
நன்றிகைளத் ெதரிவித்த அவர், வர்த்தகம், 
விைளயாட் , இைளஞர்கள் மற் ம் 
வன் ைறத் தீவிரவாதத்ைத எதிர்த்தல் 
உள்ளிட்ட பல்ேவ  ைறகளிலான 
இலங்ை கயின்  ெ த ா ட ர் ச் சி ய ா ன 
ஒத் ைழப்ைப ெபா நலவாய அைமப்  
பாராட் வதாக ம் ெதரிவித்தார்.

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட் டிற்குள் சட்ட வி ேராத ேபாைதப்

ெபா ள் ெகாண்  வரப்ப ம் அைனத்  
மார்க்கங்க ம்  ல னாய்  பிரி வி னரின் 
ஒ ங் கி ைணந்த யற் சி க டன் ேம ம் 
கட் ப்ப த்தப்ப ம் என்  பா  காப்  
அைமச்சு குறிப் பிட் ள்ள .
இ  குறித்  பா  காப்  அைமச் சினால் 

ேம ம் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள தா வ  :
கடற்பைட, ெபாலிஸ் ல னாய்  பிரி
டன் ஒன் றி  ைணந்  இலங்ைகயின் 

ெதற்ேக உள்ள சர்வ ேதச கடற்ப ரப்பில், 
1,575 மில் லியன் பா ெப  ம தி யான 
சுமார் 170 கிேலா கி ரா மிற்கும் ேமற்
பட்ட ெஹ ேராயின் ேபாைதப்ெ பா ைள 
எ த் ச் ெசன்ற ெவளி நாட்  மீன் பிடி 
பட கிைன ைகப்பற்றி  ேநற்  ன் தினம் 
சனிக் கி ழைம ெகா ம்  ைற  கத்
திற்கு ெகாண்  வந் ள்ளனர்.
மீன் பிடி படகு என்ற ேபார்ைவயில் 

நாட்டின் ெதற்ேக சுமார் 800 கடல் ைமல் 
(சுமார் 1574 கிேலா மீற்றர்)  ெதாைலவில் 
உள்ள சர்வ ேதச கடற்ப ரப்பில் நங் கூ ர
மிட்ட வா  இ ந்த ேபாைதப்ெ பா ள் 
ஏற்றப்பட் டி ந்த படேக இவ்வா  ைகப்
பற்றப்பட்  கைரக்கு ெகாண்  வரப்பட்
ள்ள .
இந்த சம்பவம் ெதாடர்பில் ேமல திக 

விசா ர ைணகள் ெதாடர்ந் ம் ன்ென
க்கப்பட்  வ  கின்றன. இலங்ைகயில் 

ேபாைதப்ெ பா ள் பாவைன இல்லாத 
ச  கத்ைத உ  வாக்கும் வைகயில் கடற்
பைட,  இ  ேபான்ற நட வ டிக்ைக கைள 
ன்ென த்  வ  கின்ற .
ேபாைதப்ெ பா ள் ஒழிப் க்காக 
ப்பைட மற் ம் சட்ட அ  லாக்கல் 

பிரி வினர் ெதாடர்ந்  இேத ேபான்ற 
நட வ டிக்ைக கைள ன்ென ப்பார்கள் 
என பா  காப்  ெசய லாளர் ெஜனரல் 
கமல் குண ரத்ன (ஓய் ) உ  திப்ப த்
தினார்.
நாட் டிற்குள் சட்ட வி ேராத ேபாைதப்

ெபா ள் ெகாண்  வரப்ப ம் அைனத்  
மார்க்கங்க ம்  ல னாய்  பிரி வி னரின் 
ஒ ங் கி ைணந்த யற் சி க டன் ேம ம் 
கட் ப்ப த்தப்ப ம் என ம்  பா
காப்  அைமச்சு வலி  த் தி ள்ள  
என்  குறிப் பி டப்பட் ள்ள . 

(எம்.மேனா சித்ரா)
மத் திய வங் கியின் நிதிச் சைப ெசய லாளர் 

ேக.எம்.ஏ.என். த  ல கேவ  மத் திய வங்கி 
ஆ னர் அஜித் நிவாட் கப்ரா லினால் பதவி 
நீக்கப்பட்டைம ெதாடர்பில் விசா ர ைணகள் 
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் என்  ஐக் கிய 

மக்கள் சக் தியின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் 
ஹர்ஷ டி சில்வா வலி  த் தினார்.
ெகா ம் பி ள்ள எதிர்க்கட்சி தைலவர் 

அ  வ ல கத்தில் ேநற்  ஞாயிற் க் கி ழைம 
நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் குறிப்
பி  ைகயில் ,
மத் திய வங்கி ஆ  னரால் தற்ே பா  

பதவி நீக்கப்பட் ள்ள நிதிச் சைப ெசய
லாளர் தட ய வியல் கணக்காய்  ெதாடர்பில் 
மத் திய வங் கியின் பிர தான அதி கா ரி யாக 
ெசயற்பட்ட வ ராவார். பிைண றி ேமாசடி 
ெதாடர்பில் ன்ென க்கப்பட்ட தட ய
வியல் கணக்காய்   விசா ர ைண களின் அறிக்

ைக க ம் இவ ரா ேலேய ேபணப்பட்  வந்
தன.

2019 ஆம் ஆண்  ஒக்ே டாபர் மாத காலப்
ப கு தியில் கூட இ  ெதாடர்பில் சாட் சி ய
ம ளிப்ப தற்கு அஜித் நிவாட் கப்ரா க்கு 
அறி வித்தல் வி க்கப்பட்ட ேபா  , அவர் 
ேதர்தல் பிர சா ரத்தில் இ ப்பதால் தன்னால் 
வ ைக தர டி யா  என்  குறிப் பிட்
ள்ளார். இவ்வா றான ெசயற்பா  கைள 

மனதில் ெகாண்  தான் இந்த பதவி நீக்க 
நட வ டிக்ைக ன்ென க்கப்பட் ள்ளதா 
என்ற சந்ேதகம் நில  கி ற .
அத்ே தா  இவ்வா றான ெசயற்பா
கள் லம் இவ் வி ட யங்களில் எந்த ள

விற்கு அர சியல் தைல யீ கள் காணப்
ப  கின்றன என்ப ம் ெதளிவாகிற . 
எனேவ ேக.எம்.ஏ.என். த லக பதவி 
நீக்கப்பட்டைம ெதாடர்பில் விசாரைணகள் 
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் என்  

வலி த்தினார்.

ெஜனிவாவின் யற்சிக க்கு
 ஒ ேபா ம் இடமளிேயாம்

ெபாΤநலவாய அைமРǼФΜ இலЗைக அ ˙РΧ
(இரா ஜ ைர ஹஷான்)

ெதாடர்ச் சி யான அர சியல் அ த்தம் 
கார ண மாக என  கட ைமைய சுயா தீ ன
மான ைறயில் ன்ென க்க டி யாமல் 
ேபா ள்ள . ஆகேவ பதவி விலக தீர்மா
னித் ள்ேளன்.பதவி விலகல் கடி தத்ைத 
நாைள கர்ேவார் பா  காப்  ேசைவகள் 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் லசந்த அழ கி ய
வண்ணவிடம்  ைகய  ளிக்க  ள்ள  தாக 
கர்ேவார் அதி கார சைபயின் நிைற ேவற்  
பணிப்பாளர் ஷான் குண வர்த்தன குறிப்
பிட் ள்ளார்.
இ   ெதாடர்பில்  அவர் ேம ம் குறிப்

பிட் ள்ள தா வ ,
ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ ப க்  ஷவின் 

ஆேலா ச ைன க க்கு அைமய ெசயற்பட 
யற் சித்ேதன். ஆனால் ெதாடர்ச் சி யான 

அர சியல் அ த்தங்க ளினால் ேசைவ யாற்ற 
டி யாமல் ேபா ள்ள .ெவள்ைள ண்  

ெகாள்க லன்கள் இரண்  சட்ட வி ேரா த
மான ைறயில் வி  விக்கப்பட்டைம, 
உள் ளிட்ட  பல விட யங்கைள அடிப்ப ைட
யாகக் ெகாண்  ெதாடர்ந்  அ த்தம் பிர
ேயா கிக்கப்ப  கின்ற . பதவி வில கு வ தற்
கான தீர்மா னத்ைத எ த்ததன் பின்னர்  நி
வ னத்தின் வாக னத்ைத ம், சார தி ைய ம்  
கர்ேவார் அதி கார சைபயின் தைல வ ரிடம் 
ஒப்ப ைடத் ள்ேளன்.
சீனி,  ேகா ைம மா,  உ ந்  உள் ளிட்ட 

அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கள்  ேமாச டி யான 

ைறயில் ெவளி ேயற்றப்ப  கின்றன . 
ச.ெதா.ச. நி  வ னத் திற்கு ெகாண்  வரப்
பட்ட ெவள்ைள ண்  சட்ட வி ேரா த மான 
ைறயில் ெவளி   ேயற்றப்பட்ட .
சுபீட்ச மான இலக்கு ெகாள்ைக என்

ப ெதான்  கிைட யா . வியா பா ரி களின் 
ேதைவக்கா கேவ அர சாங்கம் ெசயற்ப  கி
ற . ேமாச டி க க்கு எதிர்ப்  ெதரி வித் ள்
ளதால் மரண அச் சு த்தல் ஏற்பட் ள்ள .  
பால்மா, சீெமந் , ேகா ைம மா உள்
ளிட்ட ெபா ட்களின் விைல அதி க ரிப்  
ெதாடர்பில்  இறக் கு ம தி யா ளர்கள் மற் ம் 
நி  வ னங்க க் கி ைடயில் ஒப்பந்தம் ைகச்
சாத் தி டப்ப ம்.

 ஒப்பந்தம் ைகச்சாத் தி  வதால் எவ் வித 
பய ம் கிைடக்கப் ெபறா .  ெபா  ளா
தா ரத் திற்கும் சாத க மாக அைம யா . குறித்த 
நி  வ னங்கேள பயன்ெப ம்.இதனால் ஒப்
பந்தத்தில் ைகச்சாத்திட டி யா . ேதைவ
யாயின்  ெபா ப்பான அைமச்சர் ைகச்சாத்
திட் க் ெகாள்ளட் ம்.
ெதாடர்ச் சி யான அர சியல் அ த்தத்தின் 

கார ண மாக  ேசைவயில் ஈ  பட டி யா
ள்ள . அத்தியாவசிய ெபா ட்களின் 

விைலைய வியாபாரிகள் தீர்மானித் க் 
ெகாள்கிறார்கள். இதனால் பாரிய ெந க்கடி 
தற்ேபா  ஏற்பட் ள்ள . வியாபாரிக க்கு 
அப்பாற்பட்  ெசயற்பட டியாத நிைல ம் 
காணப்ப கிற  என்றார்.

ெதாடர் அரசியல் அ த்தம் காரணமாக
சுயாதீனமாக  ெசயற்பட டியவில்ைல
பத˙ ˙லகР ேபாவதாக  ΥகУேவாУ அ கார சைபǾП ǺைறேவФΫ பaРபாளУ ெதǿ˙РΧபத˙ ˙லகР ேபாவதாக  ΥகУேவாУ அ கார சைபǾП ǺைறேவФΫ பaРபாளУ ெதǿ˙РΧ

மத் திய வங் கியின் நிதிச்சைப
ெசய லாளர் பதவி நீக்கம்
˙சா ர ைணகЦ அவ żயС - எ УЖகЛż வˇ Ω ΫНதХ˙சா ர ைணகЦ அவ żயС - எ УЖகЛż வˇ Ω ΫНதХ

ல னாய்  நட வ டிக்ைக க டன்
ேபாைதப்ெபா ள்  கடத்தல் கட் ப்ப த்தப்ப ம்

- பாΤ காРΧ அைமИΞ  

(எம்.மேனா சித்ரா)
ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 76 ஆவ  ெபா ச் சைபக் கூட்டத் 

ெதாடரில் பங்ேகற்ப தற்காக, ேநற்  ன் தினம் சனிக் கி ழைம நாட்
டி லி ந்  றப்பட்   ெசன்ற  ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ 
அெம ரிக்க   நி ேயார்க் ேநரத் தின்படி  பிற்பகல் 2.30 மணி ய ளவில்  
அந்நாட்ைட ெசன்ற ைடந்த .
நி ேயார்க் ேஜான் எப் ெகன்னடி சர்வ ேதச விமான நிைல

யத்ைதச் ெசன்ற ைடந்த ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ தைல
ைம யி லான கு ைவ , ஐக் கிய நா கள் சைபயின் இலங்ைகக்
கான நிரந்தர பிர தி நிதி ெமாஹான் பீரிஸ் தைல ைம யி லான கு  
வர ேவற்ற .
அெம ரிக்க ஜனா தி பதி ேஜா ைபடன் தைல ைமயில்  நாைள 

ஆரம்ப மா க ள்ள இம் ைற கூட்டத்ெ தாடர், ' ெகாவிட் 19 
ைவரஸ் ெதாற் ப்ப ர வலில் இ ந்  மீள்வ தற்கான நம் பிக்ைகயின் 
லம் ெநகிழ்ச் சிைய வளர்த்தல், நிைலத்தன்ைமைய மீளக் கட் டி

ெய ப் தல், மியின் ேதைவ க க்கு பதி ல ளித்தல், மனித உரி
ைம க க்கு மதிப்ப ளித்தல் மற் ம் ஐக் கிய நா கள் சைபயின் ம
ம லர்ச்சி' என்ற ெதானிப்ெ பா ளில் இடம்ெப ற ள்ள .
ெபா ச்சைப கூட்டத்தின் ெவளி  ற  அைமச்சர்கள் மட்டத் தி

லான மாநா  ேநற்  ஞாயிற் க் கி ழைம ஆரம்ப மா ன . இதில் 
கலந்  ெகாள்வ தற்காக ேம ம் பல நா  கைளச் ேசர்ந்த அரச 
தைல வர்கள் ஏற்க னேவ நி ேயார்க் நகைர ெசன்ற ைடந் ள்ளனர்.
அரச தைல வர்கள் மாநாட்டின் இரண்டாம் நாள் காைல ஜனா தி

பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ உைர யாற்ற ள்ளார். அேத ேவைள 23 
ஆம் திகதி இடம்ெப ற ள்ள உண  கட்ட ைமப்  மாநாட் டி ம் 
மற் ம் 24 ஆம் திகதி இடம்ெப ற ள்ள வ  சக்தி ெதாடர்பான 
உயர்மட்ட கலந்  ைர யா டலி ம் உைர யாற் வார் என்  எதிர்

பார்க்கப்ப  கி ற .
ெபா  சைபக் கூட்டம் நிைற வ ைடந்ததன் பின்னர் கூட்டத் 

ெதா டரில் பங்ேகற் ள்ள அரச தைல வர்க டன், இ  தரப் க் 
கலந்  ைர யா டல்க ைள ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ 
ேமற்ெ காள்ள ள்ளார்.
ெவளி நாட்ட  வல்கள் அைமச்சர் ேபரா சி ரியர் ஜீ .எல் .

பீரிஸ், ஜனா தி ப தியின் தைலைம ஆேலாசகர் லலித் வீர ங்க, 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சின் ெசயலாளர் அட்மிரல் 
ேபராசிரியர் ஜயநாத் ெகாலம்பேக ஆகிேயா ம், ஜனாதிபதி டன் 
இந்தக்  கூட்டத்ெதாடரில்  பங்ேகற் ள்ளனர்  என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .

(நம  நி பர்)
சான் பிரான் சிஸ்ேகா சமா தான 

மாநாட்டின் 70 வ ட ர்த் திைய 
குறிக்கும் வைகயில் இலங்ைக யி
ள்ள ஜப்பா னிய த ர கத் தினால் 

ெமய் நிகர் மாநா   கடந்த 17ஆம் 
திகதி ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி ந்
த . இந்த க த்த ரங்கில் ேபரா சி
ரியர் ெநாகுசி ெயாஷி ெநாரி மற் ம் 
ேபரா சி ரியர். ேக.டி. பர ணவி தான 
ஆகிேயார் பிர தான உைர யாற் றி ய
டன்  இலங்ைகக்கான ஜப்பான் 
வர் சுகி யாமா அகி ரா ம்  விட

யங்கைள பகிர்ந்  ெகாண்டார்.  
1951 ஆம் ஆண்  ெசப்ெடம்பர் 6 ஆம் 

திகதி அக்கா ல கட்டத்தில் இலங்ைக அர சாங்
கத்தின் நிதி அைமச்ச ராக ெசய லாற் றிய 
ேஜ.ஆர்.ஜய வர்த்தன  சான் பிரான் சிஸ்ேகா 
சமா தான மாநாட்டில் தம்ம ப தத்ைத ேமற்
ேகாள்காட்டி அைன வ ைர ம் கவர்ந்த 
உைரைய ஆற் றி யி ந்தார். “ெவ ப்ைப 
ெவ ப்பால் அடக்காமல், அன்பால் அர வ

ைணக்க ேவண் ம்” எ ம் த்த ெப
மானின் ேபாத ைனைய ன்ைவத்  அவர் 
ஆற் றி யி ந்த உைர யி  டாக, ஜப்பானின் 
சுதந் தி ரத் க்கும், இரண்டாம் உலக மகா 
த்தத்தின் பின்னர் சர்வ ேதச ச  கத் டன் 
ஜப்பாைன மீள ஒன் றி ைணப்ப தற்கும் தம  
உ  தி யான ஆத ரைவ ெவளிப்ப த் தி யி
ந்தார். 
 ஓயாமா ககுயின் பல்க ைலக்க ழ கத்தின் 
ன்னாள்  ேபரா சி ரியர் ெநாகுசி, ேஜ.ஆர்.

ஜய வர்த்தன ஆற் றி யி ந்த 
உைரையத்  ெதாடர்ந் , 
இலங்ைகக்கும் ஜப்பா க்
கு மி ைட யி லான பரஸ்பர 
உற  கைள மீட் டி ந்தார். 
சான் பிரான் சிஸ்ேகா மாநா  
ெதாடர்பில் ெவளி யி டப்பட்
டி ந்த த்த கத்தின் எ த்தா
ள ரான ேபரா சி ரியர் ெநாகுசி, 
குறித்த சமா தான மாநாட்டில் 
ஆற் றி யி ந்த இந்த உைர யி

 டாக, இ  நா  க க் கு
மி ைடேய சு க நட்  றைவ 

ேமம்ப த்திக் ெகாள்ள வழி ேகா லி யி ந்
தைம ெதாடர் பி ம், இைணந்த பிர சன்
னத்தின் க் கி யத்  வத்ைத வலி  த் தி யி
ந்த ைத ம் ெவளிப்ப த் தி யி ந்தார்.
ேஜ. ஆர். ஜய வர்த்தன ைமயத்தின் ஆேலா

ச க ராக திக ம் ேபரா சி ரியர் பர ணவி தான, 
ரஜ ரட்ட பல்க ைலக்க ழ கத்தின் ன்னாள் 
ேபரா சி ரி ய  மாவார். தி தாக சுதந் திரம் 
ெபற்ற இலங்ைகயின் ெவளி நாட் க் ெகாள்
ைகயின் க் கி யத்  வத்ைத உணர்த் ம் 
வைகயில் சான் பிரான் சிஸ்ேகா சமா தான 
மாநாட்டில் ேமற்ெ காண் டி ந்த உைர 
அைமந் தி ந்த தாக குறிப் பிட்டார். இ  நா
க க் கி ைட ேய ம் சுதந் தி ரத் க்கு பின்ன
ரான பரஸ்பர உறவின் க் கி யத்  வத்ைதப் 
பற்றி அவர் குறிப் பிட்டார். 

இந்த நிகழ்வில் உைர யாற் றிய  வர் 
சுகி யாமா அகிரா, த்தத் க்கு பின்ன
ரான ஜப்பா க்கு சான் பிரான் சிஸ்ேகா 
சமா தான மாநாட்டின் க் கி யத்  வத்ைதப் 
பற்றிக் குறிப் பிட் டி ந்தார். ஒ  ைமப்பா , 
ேநர்த்தி மற் ம் மனி த ேநயம் ேபான்ற
வற்றின் க் கி யத் வம் ெதாடர்பில் ேஜ 
ஆர் ஜய வர்த்தனவின் உைரயில் குறிப் பிட்
டி ந்தார். ஜப்பானிய மக்களின் நன்றிைய 
ெவளிப்ப த் ம் வைகயில், இந்த மாநா  
இடம்ெபற்  70 வ ட ர்த்தியில் இ  
நா க க்குமிைடேயயான இராஜதந்திர 
உற கைள கட்டிெய ப் ம் வைகயில் 
தம  ெசயற்பா கள் ெதாடர்ந் ம் 
ன்ென க்கப்ப ம்  என் ம் ஜப்பான் 
வர் கூறினார்.  

நி ேயார்க் நகைர ெசன்றைடந்த
ஜனாதிபதி தைலைமயிலான கு

சர்வேதச ச கத் டன் ஜப்பாைன 
மீளிைணப்பதில் ேஜ.ஆரின் பங்களிப்
சாП ǼராПżЪேகா சமாதான மாநாЛſП 70 வΪட ǺகЧ˙Х வˇΩΫНதХ 

     ��

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

20.09.2021 ஸ்ரீ பிலவ வ டம் ரட்டாசி
மாதம் 4ஆம் நாள் திங்கட்கிழைம

சுக்கிலபட்ச ச ர்த்தசி திதி  காைல 6.04 வைர  அதன் 
ேமல்  ெபளர்ணமி திதி  ரட்டாதி  நட்சத்திரம் 
பின்னிர  5.22 வைர அதன் ேமல்  உத்திரட்டாதி, 
சிரார்த்த திதி ெபளர்ணமி  மரணேயாகம் கீழ்ேநாக்கு 
நாள்  சந்திராஷ்டம  நட்த்திரங்கள்  ஆயிலியம், மகம். 
சுபேநரங்கள்  9.30–10.30  மாைல 4.30–5.30 ராகுகாலம் 
7.30–9.00, எமகண்டம் 10.30–12.00 குளிைக காலம் 
1.30–3.00 வாரசூலம்  கிழக்கு  பரிகாரம்– தயிர் 

ேமடம்         –ெபா ள் வர
இட பம்         –காரிய  சித்தி
மி னம்          –வஸ்திர சம்பத்
கடகம்         –சுகம், லாபம் 
சிம்மம்         –கலகம், பைக
கன்னி          –தனம், சம்பத்
லாம்         – கழ், ெப ைம   

வி ச் சி கம்      – திய யற்சி, சித்தி
த சு         –சுகம், ஆேராக்கியம்
மகரம்         –மேனாதிடம், பாராட்
கும்பம்         –ேசார் , அசதி 
மீனம்         –நட் , உதவி

சுபேயாகம்

தினசரி 
கிரகநிைல
ரட்டாதி 04
ஆம் நாள் 
திங்கள்

11.14. மி ன,சந்திரன்

ேக

ராகு

சுக்

 சந்

கு
சனி

சூரி
ெசவ்
த

சூரி

ெபளர்ணமி விரதம்  சத்திய நாராயண ைஜ உமா 
மேகஸ்வரர் ைஜ
(‘‘ தன்னிடம் குற்றம் ைவத் க் ெகாண்   பிறைர 
குைறகாண்பவன் கண்ணாடி  வீட்டிற்குள்  இ ந்  ெகாண்  
கல் எறிபவனாவான்– ஆங்கில பழெமாழி )
சந்திரன், ேக  கிரகங்களின்  ஆதிக்க நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் 1,5,6
ெபா ந்தா எண்கள்:  9,8,7
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள்: மஞ்சள் , ெவளிர் பச்ைச
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(எம்.நி ட்டன்)
யாழ்.மாவட்டத்தில் 20 ெதாடக்கம் 29 

வய  வய க் குட்பட்ட வர்க க்கு த ப்
 சிகள் வழங்கும் நட வ டிக்ைக நாைள  
ெசவ்வாய்க் கி ழைம தல் ஆரம் பிக்கப்ப ட
ள்ள தாக மாவட்ட அர சாங்க அதிபர் கண

ப திப் பிள்ைள மேகசன் ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம்  ெதரி விக்ைகயில்,
மாவட்டத்தில் 30 வய க்கு ேமற்பட்

ட வர்க க்கான ெகாேரானா த ப்  சிகள் 
வழங்கப்பட்  வ ம் நிைலயில் 20 வய  
ெதாடக்கம் 29 வய தி ன க்கும் த ப்  சி  

வ ழங்கப்ப ட ள்ள .
மாவட்டத்தில் ெகாேரானா ெதாற்  

கடந்த வாரங்க டன் ஒப் பி  ைகயில் 
சற் த் தி ப்தி அைடயக் கூடிய வைகயில் 
காணப்ப  கின்ற நிைலயில் ெதாடர்ந் ம் 
ெபா  மக்கள் சுகா தார நைட  ைற கைள 
இ க்க மாக பின்பற்ற ேவண் ம்.
ஆகேவ த ப் சி வழங்கும் காலப்ப கு தி  

களில் ஏற்க னேவ 30 வய க்கு ேமற்பட்ட  
வர்க க்கான த ப்  சி கைளப் ெபறாதவர் 
க ம் குறித்த காலப்பகுதியில் தமக்கான 
த ப் சிகைள ஏற்றிக்ெகாள்ள டி ம் 
என்றார்.

யாழ்.மாவட்டத்தில்

20 ெதாடக்கம் 29 வய க் குட்பட்ட வர்க க்கு
த ப்  சி ஏற் ம் நட வ டிக்ைக நாைள  ஆ ரம்பம்

அர சாங்க அதிபர் க.மேகசன்

(தைல மன்னார்  நி பர்) 
மன்னார் மாவட்டத்தில் ேநற்  ன் தினம் 

எட்  ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்கள் இனம் 
காணப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்  மன்னார் 
மாவட்டத்தில் ெதாற்றா ளர்கள் ெதாைக 
2028 ஆக உயர்ந் ள்ள தாக மன்னார் பிராந்
திய சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் ெதரி
வித் ள்ளார்.
மன்னார் பிராந் திய சுகா தார ேசைவகள் 

பணிப்பாளர் ெவளி யிட் ள்ள ெகாேரானா 
நிைல வரம் ெதாடர்பாக நாளாந்த 
அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்பட்
ள்ள தா வ ,
மன்னார் பகு தியில் ேநற்  ன் தினம் 8 

ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்கள் உ  தி ெசய்யப்
பட் ள்ளனர்.
இதில் ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட பி.சி.ஆர். 

பரி ேசா த ைனயில் மன்னார் ெபா  ைவத்
தி ய சா ைலயில் 2 ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்

க ம் அன் ரிஜன் பரி ேசா த ைனயில் மன்னார் 
ெபா  ைவத் தி சா ைலயில் 5 ேப ம், எ க்
க லம் பிட்டி மாவட்ட ைவத் தி ய சா ைலயில் 
ஒ  வ  மாக ெமாத்தம் எட் ப்ேபேர ெதாற்
றா ளர்க ளாக இனம் காணப்பட் ள்ளனர்.
இ  வைர மன்னார் மாவட்டத்தில் 

ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்களின் ெதாைக 2028 
ஆக உயர்ந் ள்ள . இந்த வ டம் 2021 
இல் 2011 ஆக ம் இந்த மாதம் 344 ஆக ம் 
ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக 
பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள .
மன்னாரில் இ  வைர 28784 பி.சி.

ஆர். பரி ேசா த ைனகள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்
ள்ள . இதில் இந்த மாதம் 1024 பி.சி.

ஆர்.பரி ேசா த ைனகள் ேமற்ெ காள்ளப்
பட் ள்ள டன், இ  வைர ெகாேரானா 
த ப் சியின் தலாவ  த ப் சி 72165 
ேப க்கும்,  இரண்டாவ  த ப் சி 58544 
ேப க்கும் ஏற்றப்பட் ள்ள .

மன்னார் மாவட்டத்தில் ெகாேரானா
ெதாற்றாளர்கள் ெதாைக 2028 ஆக உயர்
பிராந்திய சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர்

(வடமராட்சி நி பர்) 
யாழ்.நீர்ேவலிப் பகுதியில் விபத்தில் 

சிக்கிய இைளஞர் ஒ வர் பரிதாபகரமாக 
உயிரிழந் ள்ளார்.
யாழ்ப்பாணம் ப த்தித் ைற வீதியில் 

நீர்ேவலிச் சந்திக்கு அண்மித்த பகுதியில் 
ஞான ைபரவர் ஆலயம் ன்பாக ேநற்  
ன்தினம் சனிக்கிழைம இர  அதிேவக 

மாக பயணித்த ேமாட்டார் ைசக்கிள் ேவகக் 
கட் ப்பாட்ைட இழந்  மதில் சுவ டன் 
ேமாதி ள்ள .
சம்பவத்தின் ேபா  மதில் சுவரில் காணப் 

பட்ட கம்பி இைளஞரின் மார்பில் குத்திய 
தால் அவர் ப காயம் அைடந்தார். வீதியில் 
பயணித்தவர்களால் அவர்  யாழ்.ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலயில் ேசர்க்கப்பட்டார். 
எனி ம் அவர் உயிரிழந் ள்ளார்.
நீர்ேவலி பகுதிைய ேசர்ந்த டிலக்சன் 

(வய  24)  என்பவேர உயிரிழந்தவராவார். 

ேமாட்டார் ைசக்கிள் விபத்தில்
இைளஞர் உயிரிழப்

(எம்.நி ட்டன்)
கு ம்பத்தில் ஏற்பட்ட ரண்பா  ற்

றி யதால் கண வைன  ேதங்காய் வி கட்
ைடயால் மைனவி அடித்  ெகாைல ெசய்
ள்ளார். 

இந்தச் சம்பவம் அரியா ைல ம் கார் 
பகு தியில் ேநற்  ன் தினம் இர  இடம்
ெபற் ள்ள .சம்ப வத்தில் ைர ராசா ெசல்
வ ராசா (வய 32) என்ற ஒ  பிள்ைளயின் 
தந்ைத ேய உயி ரி ழந் ள்ளார்.
அச் சு ேவலி ெதற்ைகச் ேசர்ந்த அவர், 

ஏழாைல மயி லங்கா  பகு திையச் ேசர்ந்த 
ெபண்ைணத் தி  மணம் டித்  ம் 
காரில் வசித்  வ  கிறார்.ேமசன் ெதாழிலில் 
ஈ  ப ம் கு ம்பத்த ைலவ க்கு மைன வி
டன் சில நாட்கள் நீடித்த கு ம்ப ரண்
பா  ற் றிய நிைலயில் ேநற்  ன் தினம் 
இர  ெகாைல ெசய்யப்பட் ள்ளார் என்  
ஆரம்ப கட்ட விசா ர ைணயில் ெதரி விக்கப்
பட்ட .
ஞாயிற்  க்கி ழைம அதி காைல யாழ்ப்

பாணம் ெபாலி ஸா க்கு வழங்கப்பட்ட தக
வலின் அடிப்ப ைடயில் சம்பவ இடத் க்கு 
 ெசன்ற ெபாலிஸார் விசா ர ைணகள் ன்
ென த்தனர்.உட ன டி யாக கு ம்பப்ெபண் 
ைக  ெசய்யப்பட்டார்.

 ேதங்காய் விகட்ைடயால் க
ைம யாகத் தாக்கப்பட்ட கு ம்பத்த
ைல வரின் உடலில் 5க்கு ேமற்பட்ட 
காயங்கள் காணப்ப  வ தாகப் ெபாலிஸார் 
ெதரிவித்தனர்.சம்பவம் ெதாடர்பில் 
தடயவியல் ெபாலிஸார் விசாரைணகைள 
ன்ென த் ள்ளனர்.

மைனவி தாக்கியதில் கணவன் உயிரிழப்
அரியாைலயில் சம்பவம்

ஓமந்ைத,
வ  னியா ஓமந்ைத பகு தியில் இடம்

ெபற்ற ஆல யத் தி  வி ழாவில் கலந் 
ெகாண்ட பல க்கு ெகாேரானா ெதாற்  
உ  திப்ப த்தப்பட்ட ைத ய த்  பலர் தனி
ைமப்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.
குறித்த ஆல யத்தில் தி  விழா இடம்

ெபற்  வ  வ டன் அதி க மாேனார் கலந் 
ெகாண் ள்ள தாக சுகா தார தரப் பி ன க்கு 
ைறப்பா  அளிக்கப்பட் டி ந்த .
இத ைன ய த்  குறித்த ஆல யத் திற்கு 

ேநற்  ன் தினம் ெசன்ற சுகா தாரப் பிரி
வினர் அங்கு நின் றி ந்த வர்க க்கு அன்

ரிஜன் பரி ேசா த ைன யிைன ன்ென த்
தனர்.
இதன்ே பா  ஆல யத்தின் கு க்கள் உட்

பட6 ேப க்கு ெகாேரானா ெதாற்  உ  திப்
ப த்தப்பட்ட .
இத ைன ய த்  குறித்த நபர்க டன் 

ெதாடர்  கைள ேபணி ய வர்க க்கு ேநற்  
ன்ென க்கப்பட்ட பரி ேசா த ைனயில் 

ேம ம் 5 ேப க்கு ெகாேரானா ெதாற்  
உ திப்ப த்தப்பட்ட .
ெதாற்  உ தியானவர்கள் அவர்கள  

கு ம்பங்க டன் தனிைமப்ப த்தப்பட் ள் 
ளனர்.

ஓமந்ைதயில் ஆலய தி விழாவில் 
கலந் ெகாண்ட 11 ேப க்கு ெதாற்

ஓமந்ைத,
வ  னி யாவில் இ வர் ெகாேரானா ெதாற்

றினால் மர ண ம ைடந் ள்ளனர்
குறித்த நபர்களில் ஒ வர் திடீர் சுக வீனம் 

கார ண மாக வ  னியா ைவத் தி ய சா ைல
யில் அ  ம திக்கப்பட்ட நி ைல யில் உ யி ரி ழந்
ள்ளார். அவ க்கு ன்ென க்கப்பட்ட 
பி.சி.ஆர். பரி ேசா த ைனயில் ெகாேரானா 
ெதாற்  உ  திப்ப த்தப்பட்ட .

மற்ைற யவர் வ  னியா பம்ைப ம வில் 
அைமந் ள்ள திேயார் காப்ப கத்தில் தனி
ைமப்ப த்தப்பட் டி ந்த நிைலயில்  மர ண
ம ைடந் தி ந்தார். 
அவ டன் குறித்த திேயார் காப்ப கத்தில் 

மர ண மாேனார் எண் ணிக்ைக 6 ஆக உயர் 
 வ ைடந் ள்ள டன் அங்கு தங்கி ள்ள 
40க்கும் ேமற்பட்ேடா க்கு ெதாற்  உ திப் 
ப த்தப்பட் ள்ளதாக ெதரிவிக்கப் 
ப கின்ற .

வ னியா திேயார் காப்பகத்தில்
மரணமாேனார் ெதாைக 6 ஆக உயர்

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
பய ணக்கட் ப்பா  விதித் தி க்கும் நா

களின் சிவப்  பட் டி யலிலி ந்  இலங்
ைகைய நீக் கிக்ெகாள்ள நட வ டிக்ைக எ த்

 வ  கின்ேறாம் என சுற்  லாத் ைற 
அைமச்சர் பிர சன்ன ரண ங்க ெதரி வித்தார்.
சுற் லா பய ணி கைள நாட் க்கு வர வ

ைழத் க்ெகாள்வ  ெதாடர்பாக சுற் லா 
அபி வி த்தி அதி கா ர சைப அதி கா ரி க டன் 

ேநற்  இடம்ெபற்ற கலந்  ைர யா டலின் 
ேபாேத இவ்வா   குறிப் பிட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்  ெதரி விக்ைகயில்,
ெகாவிட் த ப் சி ஏற் ம் நட வ டிக்ைக 

ெவற் றி க ர மாக இடம்ெப  வதன் லம் பய
ணக்கட் ப்பா  விதித் தி க்கும் நா  களின் 
சிவப்  பட் டி யலிலி ந்  இலங்ைகைய நீக்

கிக்ெகாள்ள நட வ டிக்ைக எ த்   
வ  கின்ேறாம். இரா ஜ தந் திர மட்டத்தில் 
இ  ெதா டர்பான கலந்  ைர யா டல்கைள தற்
ேபா  நாங்கள் ஆரம் பித் தி க் கின்ேறாம்.  
அந்த நா  களின் அரச தைல வர்கள், சுகா தார 
பிரி வினர் மற் ம் சுற் லா அதி கா ரி கைள 
அறி  த்  வ தற்கு அதன் பிர காரம்  நட வ
டிக்ைககள் இடம்ெபற்   வ  கின்றன.
ேம ம் ெகாவிட் அச் சு த்தல் கார ண

மாக அெம ரிக்கா, அ ஸ் தி ேர லியா, நி
சி லாந் , ேஜர்மன், கனடா, ஸ்ெபயின், 
சீனா, சிங்கப் ர் மற் ம் ஐக் கிய அர  நா  
ேபான்ற நா கள் இலங்ைகக்கு பய ணக்கட்
ப்பா  விதித் தி க் கின்றன. என்றா ம் 

இங் கி லாந் , ஜப்பான் தன  சிவப்  பட்
டி யலிலி ந்  இலங்ைகைய நீக் கிக்ெகாண்
ள்ள தாக அறி வித் தி க் கின்றன.
கடந்த காலங்களில் நாட்டில் ெகாவிட் 

ெதாற்  பரவல் தீவி ர ம ைடந்த கார ணத் தி
னா ேலேய இந்த நா  களின் சிவப்  பட் டி
யலில் இலங்ைகைய உள்ள டக்கி பய ணக்
கட் ப்பா  விதித் தி ந்தன. என்றா ம் 
தற்ேபா  ெகாவிட் த ப் சி ஏற் ம் 
ேவைலத் திட்டத்ைத நாங்கள் ெவற் றி க ர
மாக ேமற்ெகாண்   வ  வ தனால், அந்த 
நா  களின் சிவப்  பட் டி யலிலி ந்  
எம  நாட்ைட விைர வாக நீக் கிக்ெகாள்ள 
ேவைலத் திட்டம் அைமத் தி க் கின்ேறாம்.

சிவப்  பட்டியலிலி ந்  இலங்ைகைய நீக்க நடவடிக்ைக
சுற் லாத் ைற அைமச்சர் பிரசன்ன ரண ங்க
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என் ம் எப்ேபா ம் 
எங்கள் மனங்களில் நீ 
அைணயாத தீபமாக 
ஒளிர்வாய் நண்பா!
என் ம் நீ எங்கள் 
மனங்களில் வாழ்வாய் 
நண்பா!
அைணயாத விளக்காய் 
திகழ்ந்த நீ அைணந்த  
ஏேனா நண்பா!
உன  பிரிவால் யரில் 
நாம் வா கின்ேறாம்

நண்பர்கள்
மணி.டன்ஸ்ரன், 
கனகரட்ணம் ெஜரால்ட், 
ேசகர், சிவராஜா, கஜன்

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம்  பால்மா க்

கான விைல அதி க ரிப்ப தற்கு இ  வைர தீர்
மா னிக்கப்ப ட வில்ைல.  ஒ  கிேலா கிராம் 
பால்மாவின் விைலைய 200 பா வைர 
அதி க ரிப்ப  ெதாடர்பில் வாழ்க்ைகச்ெச
ல  ெதாடர்பான அைமச்ச ரைவ உப கு  வி
ேலேய தீர்மா னிக்கப்ப ம் என கர்ேவார் 
பா  காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் லசந்த 
அழ கி ய வண்ண ெதரி வித்தார்.
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் பால்மா க்

கான விைலைய அதி க ரிப்ப தற்கு பால்மா 
நி  வ னங்க க்கு அ  மதி வழங் கி யி ப்
ப  ெதாடர்பில் வின வி ய ேபாேத இவ்வா  
குறிப் பிட்டார்.
இ  ெதா டர்பாக அவர் ெதாடர்ந்  ெதரி

விக்ைகயில்,
உலக சந்ைதயில் பால்மா விைல அதி க

ரிக்கப்பட் டி ப்ப தாக ெதரி வித் , இறக் கு
மதி ெசய்யப்ப ம் பால் மாவின் விைலைய 
அதி க ரிப்ப தற்கு அ  ம திக் கு மா  பால்மா 
இறக் கு மதி ெசய் ம் நி  வ னங்கள் கடந்த 
ஒ  மாத கா ல மாக ேகாரி வ  கின்றன. 
விைல அதி க ரிக்க அ  ம திக்கப்ப டா த
ைமயால் அவர்கள் 
தற்ேபா  இறக் கு
ம திைய மட் ப்ப
த்தி இ க் கின்றனர். 

அதனால் சந்ைதயில் 
கடந்த சில வாரங்க
ளாக பால்மா க்கு 
தட் ப்பா  ஏற்பட் டி
ந்த .
இந்த பின்ன ணியில் 

பால்மா இறக் கு மதி 
ெசய் ம் நி  வ னங்

க க்கும் நிதி அைமச்சர் பசில் ராஜ பக் 
ஷ க் கு மி ைடயில் ேநற்  ன் தினம் கலந்

 ைர யாடல் ஒன்  இடம்ெபற் ள்ள . 
இதன்ேபா  உலக சந்ைதயில் பால்மா 
விைல அதி க ரிக்கப்பட் டி ப்ப , கப்பல் 
கட்டணம் அதி க ரித் தி ப்ப , பா டன் 
ஒப் பி  ைகயில் ெடாலரின் ெப  மதி அதி
க ரித் தி ப்ப  ேபான்ற கார ணங்க க்
க ைமய ஒ  கிேலாகிராம் பால்மாவின் 
விைலைய 350 பா வைர அதி க ரிப்ப தற்கு 
அ  மதி ேகாரி ள்ளனர். என்றா ம் 
சந்ைத நிைலைம 
மற் ம் இறக் கு மதி 
வரி ெதாடர்பில் 
நீண்ட கலந்  ைர யா
டலின் பின்னர் ஒ  
கிேலா பால்மாவின் 
விைலைய 200 பா
வைர அதி க ரிப்ப  
ெதாடர்பில் ெகாள்
ைக ய ளவில் இணக்
கப்பாட் க்கு வந்
ள்ளதாக ெதரிவிக்கப் 
ப கின்ற .

மால்மா விைல அதி க ரிப்ப தற்கு 
இ  வைர தீர்மா னிக்க வில்ைல
இரா ஜாங்க அைமச்சர் லசந்த அழ கி ய வண்ண
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அ ரா  த   ரத்தில்  நீதி  மன்ற  உத்த  ர  க்க
ைமய சிைற ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் அர சியல் 
ைகதிகள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் ஒ  வ ரினால் அச்
சு த்தப்பட் ள்ள சம்பவம் பல த ரப் பி ன ைர ம் 
அதிர்ச்சி அைடயச் ெசய் தி க் கின்ற . இந்த 
சம்பவம் குறித்  உட னடி நட வ டிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்  நாட்டின் தமிழ் மற் ம் சிங்கள 
எதிர்க்கட் சிகள் அர சாங்கத்ைதக் ேகாரி யி க் கின்
றன. சிைறக்ைக தி க க்கான அைமப் க்க ம் 
மனித உரிைம ெசயற்பாட்டா ளர்க ம், ெபா  
அைமப் க்கைளச் ேசர்ந்த வர்க ம் இந்த சம்ப
வத்ைத வன்ைம யாகக் கண் டித் ள்ளன. இந்த 
சம்ப வத்தில் சம்பந்தப்பட்ட வர்க க்கு எதி ராக 
சட்ட நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம் என்  
பல த ரப் பி ன ம் குரல் எ ப் பி யி க் கின்றனர்.
அ ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு அ  ம திக்கப்

பட்ட ேநரம் தவ றிய ேநரத்தில் அத்  மீறி பிர
ேவ சித்த, இராஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்
வத்ைத தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள அச் சு த்தி 
உள்ளார். மாைல 6 மணிக்குப் பின்னர் அ  ரா த
ரம் சிைறச்சா ைலக்குள் தன  சகாக்க டன் 
ெசன்ற சிைறச்சாைல நிர்வாக மற் ம் சிைறச்சா
ைலகள் ம  சீ ர ைமப்  இராஜாங்க அைமச்சேர 
இவ்வா  ைற தவறி நடந்  ெகாண் டி ந்தார் 
என குற்றம் சுமத்தப்பட் டி க் கின்ற . இ  ஓர் 
அப்பட்ட மான அத்  மீ றிய ெசயற்பா டாகும்.
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் என்ற அந்தஸ் ம் 

அதி கா ர ம் ெகாண் டி ந்தா ம் கூட ,  ஒ  
பாரா மன்ற உ ப் பினர் காைல 5.30 மணிக்கும், 
மாைல 5.30 மணிக்கும் இைடப்பட்ட ேநரத்
தி ேலேய சிைறச்சா ைலக்கு விஜயம் ெசல்ல 
டி ம். சிைறச்சாைல சட்ட விதிகள் இந்த ேநர

வ ைறயைற வகுத் தி க் கின்றன. பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் மட்  மல்ல. அைமச்ச ராக இ ந்தா
ம் கூட இர  ேநரத்தில் சிைறச்சா ைலக்குள் பிர

ேவ சிக்க டி ய  என்ப  நியதி.
ஆனால் இந்த நிய திைய சிைறச்சா ைல க
க்குப் ெபா ப்பான இராஜாங்க அைமச்சேர 

மீறி யி க் கின்றார் என்பேத அ  ரா த ரச் சம்ப
வத்தின் ேமாச மான அம்ச மாகும். அ  மட் 
மல்ல. அைமச்ச ம் அவ டன் ெசன் றி ந்த 
அவ  ைடய சகாக்க ம் ம  ேபாைதயில் 
இ ந்த தா க ம் சிங்கள ஆங் கில ஊட கங்களில் 
அறிக்ைககள் ெவளி யாகி இ க் கின்றன. அந்தக் 
கு வில் பிர ப ல மான ெபண் ஒ  வ ம் இ ந்த
தா க ம் தகவல் ெவளி யாகி உள்ள .
அரச அந்தஸ் ம், அதி கா ர ம் மிக்க வர்க ம்

கூட குறித்ெ தா க்கப்பட்ட ேநரத்தில் மாத் தி ரேம 
சிைறச்சா ைலக்கு விஜயம் ெசய்ய டி ம் என்ற 
விதி ைற மாத் திரம் அ ரா த ரம் சம்ப வத்தில் 
மீறப்ப ட வில்ைல. ப்பாக் கிகள் மற் ம் ஆ
தங்கள் கட்டைளச் சட்டம், சிைறச்சா ைலகள் 
கட்டைளச் சட்டம் ஆகி யன சிைறச்சா ைலக்குள் 
ஆ  தங்கள் ெகாண்  ெசல்வைதத் தைட ெசய் தி
க் கின்றன. சிைறச்சாைல ஆைண யா ள ம் கூட 

சிைறச்சா ைலக்குள் ப்பாக் கி டன் பிர ேவ சிக்க 
டி யா .
இந்த நிைலயில் இராஜாங்க அைமச்சர் 

ெலாஹான் ரத்வத்த ைகத் ப்பாக் கி டன் 
அ ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்குள் ெசன்  தமிழ் 
அர சியல் ைகதி கைள ப்பாக்கி ைனயில் அச்
சு த்தி உள்ளார் என்  சிைறக்ைக தி களின் பா
காப் க்கான கு  என்ற அைமப் பினர் ல னாய்  
ெபாலி சா ரிடம் ைற யிட் டி க் கின்றனர்.
சட்ட விதி கைள மீறிய வைக யி ம் அதி

கா ரத்ைதத் தவ றாகப் பயன்ப த் திய நிைல
யி ம் நடந்  ெகாண்ட இராஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைதைய உட ன டி யாகக் ைக  
ெசய்ய ேவண் ம் என்  அந்த அைமப் பினர் 
தம  ைறப்பாட்டில் ேகாரி யி க் கின்றனர்.
சிைறக்ைக தி கைள அவர்க  ைடய வி ப்

பத் திற்க ைமய அர சாங்கம் சிைறச்சா ைல களில் 
அைடத்  ைவத் தி க்க வில்ைல. குற்றம் இைழத்
த வர்க ைள ம் குற்றம் இைழத்த வர்க ளாக சந்ேத
கிக்கப்ப  ப வர்க ைள ம் விசா ர ைண க க்கா
க ம், சட்ட நட வ டிக்ைக க க்கா க ேம சிைறக்
ைக தி க ளாக சிைறச்சா ைல களில் அதி கா ரிகள் 
அைடத்  ைவக் கின்றார்கள்.
ஒ  வைர காரண காரி ய மின்றி சிைறச்சா

ைலயில் அைடத்  ைவக்க டி யா . அதற்கு 
சட்ட ரீ தி யான – வ  வான கார ணங்கள் இ க்க 
ேவண் ம். சட்டத்ைத ம் ஒ ங்ைக ம் நிைல
நி த்  கின்ற ெபாலி சா ம் கூட, காரண காரி
யங்கள் இ ந்தால் தங்க  ைடய வி ப்பத் திற்க
ைமய எவ ைர ம் சிைறயில் அைடக்க டி யா . 
நீதி மன்றத்தின் உத்த ர க்கு அைம வா கேவ 
ைகதிகள் சிைறச்சா ைல களில் சிைற ைவக்கப்ப 
கின்றார்கள். அந்தக் ைகதி களின் பா  காப் க்கும் 
பரா ம ரிப் க் கு மான அைனத்  ெபா ப் க்க ம் 
சிைறச்சாைல நிர்வா கத்ைதேய சா ம். சிைறச்
சாைல அதி கா ரி கேள அவர்க க்கு ெபா ப்பா ன
வர்கள். நீதி மன்ற உத்த ர க்க ைமய ைகதி கைள 
சிைறச்சா ைல களில் ைவத் ப் பரா ம ரிப்ப ம், 
பா  காப்ப ம் அவர்க  ைடய தைல யாய 
கடைம. அந்தக் கட ைமயில் இ ந்  அவர்கள் 
தவற டி யா . மீற டி யா . நீதி மன்ற உத்த ர  
கிைடக்கும் வைரயில் அவர்கைள சிைறச்சா ைல
களில் பா  காப்பாக ைவத் தி ப்ப ம், நீதி மன்ற 
உத்த ர க்கு அைமய அவர்கைள வி  தைல 
ெசய்வ ம் அவர்க  ைடய கட ைம யாகும்.
அ  ரா த ரம் சம்ப வத்தில் சிைறச்சாைல 

அதி கா ரிகள் தம  கட ைம களில் இ ந்  தவ றி
ய தா கேவ குற்றம் சுமத்தப்பட் டி க் கின்ற . 
இராஜாங்க அைமச்ச ராக இ ந்தா ம் கூட சட்ட 
விேரா த மான ைறயில் அதி கா ரத்ைதத் ஷ் பி ர
ேயாகம் ெசய் ம் வைகயில் நடந்  ெகாள்வைத 
அவர்கள் அ  ம தித் தி க்கக் கூடா  என்  
பல ம் சுட் டிக்காட் டி யி க் கின்றனர்.

 அ ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் ைகதிகள் 
அ ம் தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் ைகத் ப்
பாக்கி ைனயில் அச் சு த்தப்பட்ட சம்பவம் 
மிக ேமாச மான சட்ட வி ேராத நட வ டிக்ைக யாகும்.
இந்த சம்ப வத்தின் லம், ைகதி களின் த த்  

ைவப் க்குப் ெபா ப்பான நீதி மன்றம் அவ ம திக்
கப்பட் டி க் கின்ற . இ  ஒ  சட்ட வி ேராத நட வ
டிக்ைக என்ற வைகயில் சட்ட வாக்க சைப யா கிய 
பாரா  மன்ற ம் அவ ம திக்கப்பட் டி க் கின்ற . 
அ ம் சட்ட வாக்க சைபயின் உ ப் பி ன ரா கிய 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஒ  வரால் நீதி மன்
ற ம் பாரா  மன்ற ம் அவ ம திப் க்கு உள்ளாகி 
இ க் கின்றன.
இந்தச் சம்பவம் சிைறச்சா ைல களில் அைடத்  

ைவக்கப்பட் டி ப்ப வர்களின் பா  காப்  குறித்  
பல வித மான ேகள் வி கைள எ ப்பி இ க் கின்
ற . சிைறக்ைக தி க ம் மனி தர்கேள என்ற 
அடிப்ப ைடயில் அவர்க  ைடய இைறைம 
மீறப்பட் டி க் கின்ற . அவர்க ம் மனி தர்கேள 
என்ற வைகயில் அர சி ய ல ைமப்பில் சக ல க்கும் 
பா  காப்  வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ற அர சி
ய ல ைமப்பின் அடிப்பைட உரிைம அப்பட்ட

மாக மீறப்பட் டி க் கின்ற .சிைறச்சா ைலயில் 
எந்த வித ெசயல் வல்ல ைம ம் அற்ற நிைலயில் 
அப் பி ரா ணி க ளாக அைடத்  ைவக்கப்பட் டி ப்ப
வர்களின் அடிப்பைட உரிைம மீறப்பட் டி க் கின்
ற .இந்தச் சம்ப வத்தில் தமிழ் அர சியல் ைகதி க
க்கு எதி ராகக் ெகாைல அச் சு த்தல் வி க்

கப்பட் டி க் கின்ற . சிைறச்சா ைலயில் பா  காப்
பாக அைடத்  ைவக்கப்பட் டி க்க ேவண் ம் 
என்ற நீதி மன்ற உத்த ர ைவ மீ ம் வைகயில்  
சிைறக் ைகதி க க்கு உயி ரச்சு த்தல் வி க்
கப்பட் டி க் கின்ற  என்ப  சாதா ராண விட ய
மல்ல. அ  மனி தா பி மா னத்ைதக் குழி ேதாண்டிப் 
ைதக்கும் ஒ  நட வ டிக்ைக யாகும்.  
இந்தச் சம்ப வத்தில் குறிப் பிட்ட சிைறக்ைகதி 

இலக்கத்ைதக் ெகாண்ட சிைறக்ைக திையத் தம  
ன் னி ைலயில் ெகாண்  வர ேவண் ம் என்  

சிைற ய தி கா ரி க க்கு உத்த ர வி டப்பட்ட தா க ம் 
அத ைன ய த் , அந்தக் ைகதி டன் ஏைனய 
தமிழ் அர சியல் ைகதி க ம் ெகாண்  வரப்பட்ட
தா க ம், அவ்வா  ெகாண்  வரப்பட்ட வர்கைள 
ழங்காலில் இ த்தி அவ ம தித்த டன், குறிப்

பிட்ட இரண்  தமிழ் அர சியல் ைகதி கைளத் ப்
பாக்கி ைனயில் அச் சு த் தி ய தா க ம் ைற யி
டப்பட் டி க் கின்ற .
இந்த சம்ப வத்தில் சிைறச்சா ைலயில் உள்ள 

ைகதி களில் இ ந்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 
தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் அச் சு த்தப்பட் டி க்
கின்றனர். இ  ெவ ம் அச் சு த்தல் அல்ல. 
ப்பாக் கிையத் தைலயில் ைவத் ச் ெசய்யப்

பட்ட ெகாைல அச் சு த்தல் என பதி வாகி இ க்
கின்ற .
எனேவ, இந்தச் சம்பவம் அர சியல் ேநாக்கம் 

ெகாண்ட . அ ம் இன வாத அர சியல் உள் 
ேநாக்கம் ெகாண்ட . குறிப்பாக சிைறக்ைக
தியின் இலக்கத்ைதத் ெதரி வித்  குறிப் பிட்ட 
ைகதிையத் ெதரி  ெசய்  இரண்  ேபர் அச் சு
த்தப்பட் டி க் கின்றார்கள். இதைன அைனத்  

அர சியல் ைகதி க க் கு மான அச் சு த்த லா கேவ 
ெகாள்ள ேவண்டி உள்ள .
சட்ட ைற ைம க க்கு அைம வா கேவ 

அவர்கள் சிைறச்சா ைல களில் அைடத்  ைவக்
கப்பட் டி ப்ப தாகக் கூறப்ப  கின்ற . அவர்கள் 
உண்ைமயில் குற்றச் ெசயல்க டன் ெதாடர் 
ைட ய வர்களா அல்ல  அர சியல் குற்றங்க டன் 
சம்பந்தப்பட்ட வர்களா என்பைத விசார ைண
கேள தீர்மா னிக்க ேவண் ம். விசா ர ைண களின் 
டிவில் நீதி மன்றேம அவர்கள் குற்றம் ெசய்

த வர்களா இல்ைலயா என்பைத டி  ெசய்  
குற்ற வா ளி க ளானால் அவர்க க்குத் தண்டைன 
வழங்கும் அதி கா ரத்ைதக் ெகாண் டி க் கின்ற .
அவர்கைளத் தண் டிப்ப தற்கு நீதி மன்றத்ைதத் 

தவிர ேவ  எவ க்கும் அதி காரம் கிைட யா . 
அத்த ைகய அதி கா ரத்ைதக் ைகயில் எ ப்ப
ெதன்ப  நீதி நிர்வாக நைட  ைறக்கு ர ணா ன

தாகும். எதி ரான நட வ டிக்ைக  மாகும்.
தமிழ் அர சியல் ைகதி கேள இந்தச் சம்ப வத்தில் 

இலக்கு ைவக்கப்பட் டி ப்ப தனால், இ  நாட்டின் 
இனங்க க் கி ைட யி லான நல்  ற ைவ ம், இன 
நல் லி ணக்கத்ைத ம், இன ஐக் கி யத்ைத ம் 
குைலக் கின்ற மிக ேமாச மான ஒ  ெசயற்பா
டாகும்.சட்ட மீறல், மனித உரிைம மீறல், அடிப்
பைட உரிைம மீறல், குடி மக்களின் இைறைம 

மீறல், மனித ேநய பண்  மீறல் என்ப வற் க்கு 
அப்பால் இ  ஓர் அர சியல் ரீதி யான அடக் கு 
ைறயின் ஓர் உச்சக்கட்ட நட வ டிக்ைக யா கேவ 
க  தப்பட ேவண் ம். அ  மட்  மல்லாமல் 
அர சியல் ைகதி கைளப் பா  காக்க டி யாத 
நிைலயில் அர சாங்க நிர்வாகப் ெபாறி  ைறகள் 
மடங்கிக் கிடக் கின்றன என்ற உண்ைம ைய ம் 
இந்தச் சம்பவம் உரத்  பகி ரங்க மாக அறி வித் தி
க் கின்ற .
அ  ரா த ரம் சிைறச்சாைல மட்  ல்ல . 

ெவலிக்கைட சிைறச்சாைலயின் க் கு ேம
ைடையப் பார்க்க வி ம் பிய தம  சகாக்களின் 
ேவண்  ேகாைள நிைற ேவற்  வ தற்காக இந்த 
இராஜாங்க அைமச்சர் ெவலிக்கைட சிைறச்சா
ைலக் குள்ேள ம் அத்  மீ றிய ைறயில் ெசன்  
வந் ள்ளார்.
இந்த இரண்  சம்ப வங்க ம் ஊட கங்களில் 

ெவளி யாகி ெப ம் பர ப ரப்ைப ம் அதிர்ச் சி
ைய ம் ஏற்ப த்தி இ ந்தன.  இதைனய த்  
சிைறச்சா ைலகள் மற் ம் சிைறச்சா ைலகள் 
ம  சீ ர ைமப்  இராஜாங்க அைமச்சுப் பத விைய 
ெலாஹான் ரத்வத்த தாேன ராஜி னாமா ெசய்
ள்ளார். அவ  ைடய ராஜி னாமாைவ ஜனா தி

பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக் ஷ ஏற் க்ெ காண்டார் 
என்பைத ஜனா தி பதி ெசய ல கத்தின் ெசய் திக் கு
றிப்  ெதரி வித் தி க் கின்ற .அவைர ராஜி னாமா 
ெசய்  மா  அரச உயர் பீடத் தி னா ேலேய 
அ த்தம் ெகா க்கப்பட்ட தா க ம் கூறப்ப 
கின்ற . எனி ம் அத்த ைகய அ த்தம் எ ம் 
ெகா க்கப்ப ட வில்ைல என அரச தரப்பில் 
ம ப்  ெதரி விக்கப்பட் டி ப்ப ம் குறிப் பி டத்
தக்க .  
பல த ரப் பி ன ைர ம் அதிர்ச் சிக்கு உள்ளாக்கி 
கம் சுழிக்கச் ெசய்த இந்த சிைறச்சாைல சம்ப

வங்கள் ெதாடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சேர 
உட ன டி யாக ன்வந்  குறிப் பிட்ட அைமச்சப் 
பத விைய ராஜி னாமா ெசய்த தா க ம், அதைன 
ஜனா தி பதி ஏற் க்ெ காண்ட தா க ம் அறி விக்
கப்பட்ட டன் இந்த சிைறச்சாைல விவ காரம் 
அர சாங்கத்ைதப் ெபா த்த ளவில் டி க்கு வந்
ள்ள தா கேவ ெதரி கின்ற .
ஆனா ம் பகி ரங்க மாக சம்பந்தப்பட்ட அைமச்

சேர தன  நடத்ைதக்குப் ெபா ப்ேபற் க் 
ெகாண்ட பின்ன ம், அந்தச் சம்ப வங்கள் குறித்த 
விசா ர ைண கைள நடத்த ெபாலிசார் தயா ராக 
இ க்க வில்ைல. அைவ ெதாடர்பான ைறப்
பா கள் கிைடத்தால்தான் நட வ டிக்ைக எ க்க 
டி ம் என்ற வைகயில் சட்டம் ஒ ங் கிற்குப் 

ெபா ப்பான ெபாலி சா ம், அ  ெதாடர் பி லான 
அைமச்ச ம் ெதரி வித் தி ந்தனர்.
சிைறக் ைகதி களின் பா  காப் க்கான கு  

என்ற அைமப் பினர் ல னாய்  ெபாலி சா க்கு 
ெசய்த ைறப்பாட்ைட ய த்  ெபாலிஸ் விசா
ர ைணகள் க் கி வி டப்பட் ள்ள தாக அறி விக்
கப்பட் டி க் கின்ற . அேத ேவைள, ேதசிய மனித 
உரி ைமகள் ஆைணக் கு  வி ன ம் அ  ரா த ரம் 
சிைறச்சா ைலக்கு விஜயம் ெசய்  விசா ர ைண
கைள ஆரம் பித் ள்ள தா க ம், சிைறச்சா ைலகள் 
திைணக்க ள ம் தன  உள்ளக விசா ர ைண கைள 
ஆரம் பித் தி ப்ப தா க ம் ெதரி விக்கப்பட் டி க்
கின்ற . இந்த விசா ர ைணகள் ஒ  ற மி க்க, 
இந்தச் சம்ப வங்கள் ெதாடர்பில் ைற யான 
விசா ரைண நடத்தப்பட ேவண் ம் என்  தமிழ்த்
த ரப் பி ம் ேகாரிக்ைக ன்ைவக்கப்பட் டி க்
கின்ற . அந்தக் ேகாரிக்ைகயில் தமிழ் அர சியல் 

ைகதி களின் பா  காப்ைப உ தி ெசய்ய 
ேவண் ம் என் ம் அவர்க  ைடய பா  காப் க்
காக அவர்கைள யாழ். சிைறச்சா ைலக்கு மாற்ற 
ேவண் ம் என்ற ேகாரிக்ைக ம் ன்ைவக்கப்ப
ட் டி ப்பைத அவ தா னிக்க டி கின்ற .
உண்ைமயில் இன வாத அர சியல் ேநாக்

கத்ைதக் ெகாண்ட அ ராத ரம் சிைறச்சாைல 
சம்பவம் மீண் ம் இடம்ெபற மாட்டா  என்ப
தற்கு எந்த வைக யி ம் உத்த ர வாதம் கிைட யா . 
சிைறச்சா ைல க க்குப் ெபா ப்பான இராஜாங்க 
அைமச்சேர தன  அதி கார பலத்ைதப் பிர ேயா
கித்  ேநரம் ெகட்ட ேநரத்தில் அ  ரா த ரம் 
சிைறச்சா ைலக்குள் பிர ேவ சிக்க டி ம் என்றால் 
யாழ்ப்பாணச் சிைறச்சா ைலயில் சிைறக்ைக தி
க க்கு எத்த ைகய பா  காப்ைப எதிர்பார்க்க 
டி ம் என்ப  ெதரி ய வில்ைல. அதி கார பலம் 

ெகாண்ட வர்கள் எந்த சிைறச்சா ைலக் குள்ேள ம் 
ெசல்ல டி ம். ெசன்  அத்  மீ றிய வைகயில் 
ெசயற்பட டி ம் என்ற சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
நிைல கு ைலந்த நாட்டின் நிர்வாகச் ெசயற்பாட்
ைடேய இந்தச் சம்பவம் ெவளிப்ப த்தி உள்ள ,
பல்ேவ  தரப் பி ன  ைடய எதிர்ப் க் குரல்க
க்கு ெசவி சாய்த்த வைகயில் ஆரம் பிக்கப்பட்ட 

பல த ரப்  விசா ர ைண க ம் நீதி ைய ம் நியா
யத்ைத ம் நிைல நாட் மா என்ப  ெதரி யா . 
ஆனால் ஒன்  மட் ம் நிச்ச ய மாகத் ெதரி கின்
ற . சட்ட வாட்சி குைலந் ள்ள நிைலயில் தமிழ் 
அர சியல் ைகதி களின் பா  காப் க்கு சிைறச்சா
ைல களில் உத்த ர வா த மில்ைல என்ப  ெதளி
வாக்கப்பட் டி க் கின்ற .
எனேவ இந்தப் பிரச் சி ைனக்குத் தீர்  காண்

ப தற்கு இரண்  வழி கேள உள்ளன. பா  காப்
பற்ற நிைலயில் உயி ரச்சு த்த க்கு ஆளா கி
ள்ள தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் அைன வைர ம் 
உட ன டி யாகப் ெபா  மன் னிப்பின் கீழ் வி  தைல 
ெசய் , ச கத்தில் அவர்க  ைடய பா  காப்  
உ  திப்ப த்தப்பட ேவண் ம்.
அல்ல  இந்த சம்பவம் ெதாடர்பில் பக்க

சார்பற்ற ைறயில் விசா ர ைணகள் நடத்தி 
சம்பந்தப்பட்ட வர்க க்கு எதி ராக உ  தி ம் 
வ   மிக்க சட்ட நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம். இதன் லம் அர சியல் அதி காரம் 
ெகாண்ட வர்க ம் ஏைனய அதி கார பல ள்
ள வர்க ம் தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள எப்படி 
ேவண் மானா ம் நடத்தலாம். ன் த்தலாம் 
என்பதற்கு இந்த சிைறச்சாைல சம்பவங்கைள 
ன் தாரணமாகக் ெகாண்  ேவ  எவ ம் 

ெசயற்படாத வைகயில் த க்க டி ம்.
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இன்ைறய சிந்தைன

திங்கட்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 20, 2021

ஒ க்கத்  நீத்தார் ெப ைம வி ப்பத்
 ேவண் ம் ப வல் ணி     

  (தி க்குறள்)

ஒ க்கத்தில் நிைலத்  நின்  பற்  விட்டவர்களின் 
ெப ைமையச் சிறந்ததாக ேபாற்றி கூ வேத ல்களின் 
ணிவாகும்.

ெபான் ெமாழிெபான் ெமாழி

அப் ல்  கலாம் 

 ன்ேனாக்கி ெசல் ம் ேபா  
கனிவாக இ . ஒ  ேவைள பின்ேநாக்கி 
வரேநரிட்டால் யாராவ  உத வார்கள் 

அஸ் கி ேளாப் பியன்

ெடல்டா ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல் நிைல ைமகள் மற் ம் 
சுகா தார கட் ப்பா  கைள பலப்ப த்த ேவண் டி யதன் அவ சியம் 
குறித்  சுகா தார ைவத் திய நி  ணர்கள் ன்ைவத்த பரிந்  ைரக்கு 
அைமய நாைள நீக்கப்ப ட வி ந்த தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்ைக 
எதிர்வ ம் ஒக்ே டாபர் மாதம் தலாம்  திகதி அதி காைல நான்கு 
மணி வைர  நீடிக்க ஜனா தி பதி தைல ைமயில் ெவள் ளிக் கி ழைம 
கூடிய ெகாவிட் கட் ப்பாட்  ெசய ல ணிக் கூட்டத்தில் தீர்மா னிக்
கப்பட் ள்ள .  தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு நைட  ைறயில் 
உள்ள காலத்தில் அத் தி யா வ சிய ேசைவகள் ன்ென க்கப்ப ம் 
என ம் அர சாங்கம் ெதரி வித் ள்ள .
தற்ே பா  நாட்டில் ேவக மாக பர விக்ெ காண் ள்ள ெடல்டா 

ைவரஸ் ெதாற்  கார ண மாக  ஏற்பட் ள்ள அபா ய கர நிைல
ைமகள் குறித்  சுகா தார ைவத் திய நி  ணர்கள் ெதாடர்ச் சி யாக 
அவ தா னப்ப த்தி வ  கின்ற நிைல யி ம் , நா  ெதாடர்ந் ம் 
சிவப்  எச்ச ரிக்ைக வல யத்தில் உள்ள தா க ம், நாளாந்த ைவரஸ் 
ெதாற் கள் குைறந்தா ம் கூட ைவரஸ் ெதாற் ப்ப ரவல் அச் சு
த்தல் நிைலைம இன் ம் நீங்க வில்ைல என் ம்  ேநர டி யாக 

ெகாவிட் ெசய ல ணிக்கு சுட் டிக்காட் டி யி ந்த சூழ லி ம் இந்த தீர்
மானம் எ க்கப்பட் ள்ள . 
இ  குறித்  க த்  ெவளி யிட் ள்ள சுகா தார அைமச்சர் 

ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல நாட்டின் ெபா  மக்களின் பா  காப்ைப 
க த்தில் ெகாண்  தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்ைக ஒக்ே டாபர் 
மாதம் 1ஆம் திகதி வைரயில் நீடிக்க தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள . 
இந்த கால கட்டத்தில் நாட்டின் அத் தி யா வ சிய  ேதைவ க க்காக 
நா  இயங்கும், நாட்டின் ெபா  ளா தா ரத்ைத க த்தில் ெகாண்  
அத் தி யா வ சிய ேதைவ கைள ன்ென க்க அ  மதி வழங்கப்
பட் ள்ள . அேதேபால் மக்கள் தத்த ம  பா  காப்ைப உ  திப்
ப த் ம் வைகயில் சுகா தார வழி  ைற கைள  ைம யாக பின்
பற்றி ெசயற்பட ேவண் ம். த ப்  சி கைள ஏற் றிக்ெ காள் ம் 
நட வ டிக்ைக க ைள ம் ன்ென க்க ேவண் ம்  என்   குறிப் பிட்
ள்ளார்.  
ேம ம்  இரா வ தள ப தி ம் க் கி ய மான விட யங்கைள  

எ த்  ைரத் ள்ளார்.  அதா வ  த ப் சி ஏற்றப்ப ம் ேவைலத்
திட்டத்ைத ரி தப்ப த்த ம், 15–19 வய திற்கு உற்பட்ட சி  வர்
க க்கு ைபசர் த ப் சி ஏற் ம் நட வ டிக்ைக கைள ன்ென க்
க ம் ஜனா தி பதி சுகா தார தரப் பிடம் வலி  த் தி ள்ளார். ேம ம் 
இலங்ைக ேமாட்டார் வாகன ேபாக் கு வ ரத்  திைணக்களம் மற் ம் 
காணி பதி  திைணக்களம் ஆகி ய வற்றின் ேசைவ கைள மட் ப்
ப த்தப்பட்ட ஊழி யர்க  ட ேன ம் ன்ென க்க பணிக்கப்
பட் ள்ள . அத் தி யா வ சிய ேசைவகள் வழைம ேபான்  ன்

தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு நீடிப்
ென க்கப்ப ம். அ  ம தி டன் மாகா ணங்க க்கு இைட யி லான ேபாக் கு வ ரத் கள் ன்
ென க்கப்ப ம். விைரவில் சுகா தார வழி காட்டி ஒன் றிைன ெவளி யி ட ம் நட வ டிக்ைககள் 
எ க்கப்ப ம் என ெசய ல ணியின் பிர தானி இரா  வத்த ள பதி சேவந் திர சில்வா   சுட் டிக்
காட் டி ள்ளார்.  
அந்த வ ைகயில் நாட்டில் நைட  ைறயில் இ க் கின்ற தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு 

சட்டம்  ஏன் ெதாடர்ந்  நீடிக்கப்ப  கின்ற  என்ப  ெதாடர்பான நிைல ைமையப் ரிந்
 ெகாண்  அதன் அவ சி யத்ைத உணர்ந்  சகல பிர ைஜ க ம் ெபா ப் டன் ெசயற்பட 

ேவண் ம். குறிப்பாக இன் ம்  அபா ய க ர மான கட்டம் நில  கி ற   என்பதன் கார ண மா
கேவ அர சாங்கம் இந்த  ைவரஸ் ெதாற்  கட் ப்ப த்தல் ெதாடர்பான தனி ைமப்ப த்தல் 
ஊர டங்கு சட்டத்ைத ேம ம் நீடிப்ப தற்கு தீர்மானம் எ த் தி க் கின்ற . எனேவ அந்த தீர்
மா னத்ைத மதித்  நடந்  ெகாள்வ  சக ல ர ம் ெபா ப்பாக இ க் கி ற . மிக க் கி ய மாக 
அர சாங்கம் மற் ம் சுகா தார தரப் க்கள் ன்ைவத்  இ க் கின்ற சுகா தார கட் ப்பா  கைள 
ஆேலா ச ைன கைள சக ல ம் பின்பற்றி நடந்  ெகாள்வ  மிக அவ சி ய மாகும்.  ெபா  வாக 
இந்த ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்தப்ப ம் என்ற எதிர்பார்ப்   கடந்த வாரம் காணப்பட்ட . 
அதா வ  க  ைம யான கட் ப்பா  க டன் 21ஆம் திகதி ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்தப்
ப டலாம் என்ற எதிர்பார்ப்  காணப்பட்ட . எனி ம் அர சாங்கம் ஒ  படி ேமேல ெசன்  
ஊர டங்கு சட்டத்ைத ெதாடர்ந்  நீடிப்ப தற்கு தீர்மானம் எ த் தி க் கின்ற .

 ெவள் ளிக் கி ழைம ஜனா தி பதி தைல ைமயில் கூடிய ெசய லணி இந்த நிைலைம ெதாடர்
பாக விரி வாக ஆராய்ந்  அதன் தன்ைமைய உணர்ந்  இந்த தீர்மா னத்ைத எ த் ள்ள  
என்பைத ரிந்  ெகாள்ள டி கி ற . அதனால் சக ல ம்  ெபா ப் டன் ெசயற்பட்  இந்த 
ெதாற்  பர வாமல் த ப்ப தற்கு  நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.   கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 
20ஆம் திகதி தல் நாட்டில் இந்த ஊர டங்கு சட்டம் அ ல் ப த்தப்பட்  வ  கின்ற . 
இந்த நிைலயில் மிக அதிக அளவில் உயர்வ ைடந்த   மர ணங்கள் மற் ம் ெதாற்றா ளர்களின் 
எண் ணிக்ைக தற்ே பா  வீழ்ச்சி அைடய ஆரம் பித் தி க் கின்றன.  கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 
20ஆம் திகதி இந்த நாட்டில் ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட இந்த ஊர டங்கு சட்ட நைட  ைறேய  
இந்த எண் ணிக்ைககள் குைற வ ைட வ தற்கு மிக க் கிய காரணம் என்ப  பல க்கும் 
ெதரிந்த விட ய மாக உள்ள . இவ்வா  ஊர டங்கு சட்டம் அ ல்ப த்தப்ப ம்ே பா  நா  
டக்கப்ப ம் ேபா  மக்களின் நட மாட்டம் குைற வ ைட கின்ற .  நட மாட்டம் குைற வ ைட

கின்ற ேபா  ெதாற்  பரவல் கணி ச மான அள  வீழ்ச்சி அைட கி ற . அத னா ேலேய தற்
ேபா ைதய சூழலில் இவ்வா  ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக குைற வ ைடந் ள்ள டன் 
மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக குைற வ ைடந் தி க் கின்றன.

 இந்த நி ைலயில் தற்ே பா ைதய நிைலைய ரிந்  ெகாண்  
சக ல ம் ேம ம் ெபா ப் டன் ெசயற்பட ேவண் டிய ஒ  கட்டாய 
ேதைவ காணப்ப  கின்ற . இந்த விட யத்தில் யா ம் அலட் சி ய
மாக ெசயற்ப டக் கூ டா . சுகா தார விதி  ைற கைள கட் ப்பா 
கைள ஆேலா ச ைன கைள எவ ம் றக்க ணித்  நடந்  ெகாள்ளக் 
கூடா . அ  பார  ர மான தாக்கங்கைள ச க மட்டத்தில் ஏற்ப
த் ம் என்பைத ரிந்  ெகாண்  ெசயல்ப  வ  மிக ம் அவ சி

ய மா கின்ற . மிக க் கி ய மாக தற்ே பா ைதய சூழலில் நாட்டில் 
த ப் சி ெச த் ம் ெசயற்பா  க ம் தீவி ர மாக ன்ென க்
கப்பட்  வ  கின்றன. ஒ  ேகாடிக்கும் ேமற்பட்ேடார் இரண்  
த ப்  சி க ைள ம் ெபற்  விட்டனர்.  இந் நி ைலயில் எல்ே லா
க்கும் விைர வாக த ப்  சி கைள ெபற் க்ெ கா த்  இந்த  

ைவரஸ் ெதாற்  பர வாமல் த ப்ப தற்கு நடவடிக் ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம். க் கி ய மாக 20 வய  தல் 30 வய  வைர ள்ள வர்க
க்கு த ப்  சி கைள ெபற் க் ெகா ப்ப தற்கான நட வ டிக்ைககள் 

தீவி ர மாக எ க்கப்பட் ள்ளன.  அேத ேபான்  15 வய  தல் 19 
வய  வைர யா ேனா க்கு த ப்  சி கைள ெபற் க் ெகா ப்ப தற்
கான நட வ டிக்ைககள் எ க்கப்பட் டி ப்ப தாக அர சாங்கத் தினால்  
அறி விக்கப்பட் டி க் கின்ற .
அந்த ெசயற்பா கள் மிக ம் ெசயற் றி ற னான  ைறயில் இடம்

ெபற ேவண் ம் என்ப டன் சக ல ைர ம் த ப்  சிகள் ெசன்ற ைட
வைத உ  தி ப த்  வ  மிக அவ சி ய மாக இ க் கின்ற . க் கி ய
மாக தற்ே பா ைதய சூழலில் பல்ேவ  தரப் பி ன ம் நாட்ைட 21ஆம் 
திக தி டன் திறக்க ேவண் ம் என்ற ேகாரிக்ைகைய ன்ைவத் தி
ந்தனர். ஆனால் சில ம த் வ சங்கங்கள் உண்ைம நிைலைய 

எ த்  ைரத் தி ந்தன.  அதா வ  ெதாற்றா ளர்கள் எண் ணிக்ைக 
வீழ்ச்சி அைடந் ள்ள . என்ப தற்கா க ம் மர ணங்கள் குைறந் ள்
ளன என்ப தற்கா க ம் உட ன டி யாக நாட்ைட திறக்க டி யா . நா  
இன் ம் சிவப்  எச்ச ரிக்ைக யி ேலேய  இ க் கின்ற  என்  ம த்
வ சங்கங்கள் வலி  த்தி இ ந்தன.  அந்த அறி  த்தல்கள் 

எச்ச ரிக்ைக கைள க த் திற்ெ காண்ேட ெகாேரானா த ப்  ெதாடர்
பான ெசய லணி இந்த தீர்மா னத்ைத எ த் தி க் கின்ற . காரணம்   
இந்த விட யத்தில் தீர்மானம் எ க் கும்ேபா  சுகா தா ரத் ைற 
பரிந்  ைர க க்கு அைமய தீர்மா னங்கள் எ க்கப்பட ேவண் ம் 
என்  ெதாடர்ச் சி யாக வலி  த்தப்பட்  வந்த . அந்தவைகயில் 
தற்ேபா  இந்தத் தீர்மானம் சுகாதார தரப்பினரின் பரிந் ைரக்கு 
அைமவாக எ க்கப்பட்டி ப்பைத ரிந்  ெகாள்ள டிகிற .

 ஊரடங்கு சட்டம்  நீடிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் சகல ம் 
ெபா ப் டன் நடந்  ெகாள்ளேவண் ம்.  டக்க காலப்பகுதியில் 
பாதிக்கப்பட்ட  மக்க க்கு  நிவாரணங்கைள  ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம் ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென ப்ப  
மிக அவசியமாகின்ற . நா  கிட்டத்தட்ட 40 நாட்க க்கு ேமலாக 
டக்கப்பட்  இ க்கின்ற .   இ  அன்றாட ெதாழிலாளர்களின் 

பாதிப்  ெதாடர்பான ஒ  ேகள்விைய எ ப் கின்ற . எனேவ 
இவ்வா  அன்றாடம் ெதாழில் ெசய்  வாழ்க்ைக நடத் பவர்கள்   
பாதிக்கப்பட்  இ க்கின்றனர். அவர்க க்கு ேதைவயான 
நிவாரண உதவிகைள ெசய்ய ேவண் ம். அேத ேபான்  விைரவாக 
ெதாற்ைற கட் ப்ப த்தி நாட்ைட மீட்ெட ப்பதற்கு சகல ம் 
ெபா ப் டன் ெசயற்பட ேவண் ம் என்பைத சுட்டிக்காட்ட 
வி ம் கிேறாம். 

பலதரப்  விசாரைணக ம்  நீதிைய ம்  நியாயத்ைத ம்  நிைலநாட் மா?பலதரப்  விசாரைணக ம்  நீதிைய ம்  நியாயத்ைத ம்  நிைலநாட் மா?
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(காைர தீ ,அம்பாைற நி  பர்கள் )
கிழக்கு மாகா ணத்தில் ெகாேரானாத் 

ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக ஐம்பதாயி
ரத்ைத அண் மித் ள்ள .  இ  வைர  
49,708ேபர் ெதாற் க் குள்ளா கி ள்ளனர். 
898ேபர்  உயி ரி ழந் ள்ளனர் என்  கிழக்கு 
மாகாண சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் 
ஏ.ஆர்.எம்.ெதௗபீக் ெதரி வித்தார்.

 இ ந்த ேபா தி ம் அண்ைமக்கா ல
மாக மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக ம் 
ெதாற் ம் வீத ம் குைற வ ைடந்  வ
கின்றன.எனி ம் ஆபத்  நீங்க வில்ைல.
மக்கள் ெதாடர்ந் ம் அவ தா ன மாக இ க்க
ேவண் ம் என் ம் கூறினார்.
அவர்  இவ் வி டயம் ெதாடர்பாக ேம ம் 

கூ  ைகயில்,
கிழக்கு மாகா ணத்தில் அதா வ  தி

ேகா ண மைல மாவட்டத்தில் 320ேப ம் 
மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் 305 ேப ம் 
கல்  ைனயில் 160ேப ம் அம்பா ைறயில் 
113ேப ம் ெகாேரானா ெதாற் றினால்  உயி
ரி ழந் ள்ளனர்.
வழ ைமக் கு மா றாக கடந்த ஆகஸ்ட் 

மாதத்தில்  ெதாற்  க ம்  மர ணங்க ம் 

நான்கு மடங்காக அதி க ரித் க்கா ணப்பட்
டன. ஆனால் கடந்த ஒ  சில நாட்க ளாக 
ெதாற் க்களின் எண் ணிக்ைக ம் மர ணங்
களின் எண் ணிக்ைக ம் குைற வ ைடந்  வ

 வைத அவ தா னிக்கக் கூ டி ய தா ள்ள .
ஐம்பதாயி ரத்ைத ெதா ம் ெதாற்றாளர்கள்
கிழக்கில் ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக 

இன் ம் ஒ  சி ல நாட்களில் ஐம்பதாயி
ரத்ைத ெதாட லா ெமன எதிர்பார்க்கப்
ப  கி ற .
ேநற் (19)வைர 49708 ெதாற்றா ளர்கள் 

இனங்கா ணப்பட் ள்ள டன் 898 உயி ரி
ழப் ச் சம்ப வங்க ம்  பதி வா கி ள்ளன. 
தற்ே பா  வழங்கப்ப ம் த ப்  சியின் 
பின்னர் இத்ெ தாைக குைற ய லா ெமன எதிர்
பார்க்கப்ப  கி ற .
கிழக்கில் அதி ஆ பத்  நி ைறந்த பகு தி க

ளாக ெதஹி யத்த கண் டிய, உஹன , அம்
பாைற, தமன, மகா ஓயா ,காைர தீ  ஆகிய 
பகு திகள் அைட யா ளப்ப த்தப்பட் ள்
ளன.
கடந்த 24 மணி ேநரத்தில் 161  திய ெதாற்

றா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட் ள்ளார்கள். 
ஒ  மர ணம்  சம்ப வித் தி க் கின்ற .

த ப்  சிகள்
கி ழ க் கி ல் 

இ  வைர 17இலட்
சத்  3ஆயி ரத்  
500 த ப்  சிகள் 
கிைடக்கப்ெபற்
ள்ளன. அவற் ள் 

1 4 இ ல ட் ச த்  
74ஆயி ரத்  80 த ப்  சிகள் ஏற்றப்
பட் ள்ளன.
த ப்  சிையப் ெபற்  விட்ேடாம் என்ற 

நிைனப்பில் மக்கள் சுகா தார நைட  ைற
களில் ஒ  வித தளர்ைவ கைடப் பி டிப்ப தா
கேவ நாம் பார்க் கிேறாம். எனேவ அைன
வ ம் ெதாடர்ச் சி யாக சுகா தார நைட 
ைற கைள இ க்க மா கக்க ைடப் பி டிக்க 
ேவண் ம்.
ச க இைடெவளிகைள ேப தல் 

, கக்கவசம் அணிதல் ,ைககைள அடிக்கடி 
சவர்க்காரம் இட்  க தல் ேபான்ற 
விடயங்கைள பின்பற் வேதா  அரசின் 
கட் ப்பா க க்கு அைமய நடந்  
ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம்  ெதரிவித்தார்.

கிழக்கில்  ஐம்பதாயி ரத்ைத அண் மிக்கும் 
ெதாற்றா ளர்கள்:898 மர ணங்கள் பதி
மாகாண Ξகா தார ேசைவகЦ பaРபாளУ ெதௗΏЖ காதி நீதி மன்றங்கைள  ைம யாக இல்

லாமல் ெசய் , ஸ்லிம் விவாக, விவா க
ரத் ச் சட்டத்தில் சில பிரி  கைள நீக் கு வ தற்கு 
அர சாங்கம் ேமற்ெ காண்  வ ம் நட வ டிக்
ைக யா ன  ஸ்லிம் ச  கத்தின் மத் தியில் 
ெப ம் பர ப ரப்ைப ம் கவ ைல ைய ம் ஏற்ப
த் தி ள்ள தாக கிழக்கு மாகாண ன்னாள் 

அைமச்ச ம் ஏறா ர் நகர சைப உ ப் பி ன 
மான எம்.எஸ்.சுைபர் ெதரி வித்தார்.

ஸ்லிம் தனியார் சட்டத்ைத இல்லா
ெதா ழிக்கும் அர சாங்கத்தின் நட வ டிக்ைககள் 
குறித்  ஊட கங்க க்கு க த் த் ெதரி விக்கும் 
ேபாேத அவர் ேமற்கண்ட வா  ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
தனித் வ அைட யா ளத் டன் காணப்ப ம் 
ஸ்லிம் தனியார் சட்டத்ைத இல்லா  ெதாழிப்

ப தற்கும் அதில் மாற்றங்கைளச் ெசய்வ தற்கும் 
பல்ேவ  காய்ந கர்த்தல்கள் இடம்ெபற்  வ
கின்றன. அந்த வைகயில், தற்ே பா  காதி நீதி
மன்ற ைறைய இல்லாமல் ெசய்வ தற்கும் 
ஸ்லிம் விவாக, விவா க ரத் ச் சட்டத்தில் 

சில பிரி  கைள நீக் கு வ தற்கும் அைமச்ச ரைவ 
அங் கீ காரம் வழங் கி ள்ள .
காதி நீதி மன்ற நட வ டிக்ைக களில் சில குைற

பா கள் காணப்ப  கின்ற ேபா ம் அந்தக் 
குைற பா  கைள நிவர்த்தி ெசய்வ தற்கும் 
ஸ்லிம் விவாக, விவா க ரத் ச் சட்டத்தில் 

சில தி த்தங்கைளச் ெசய்வ தற்கும் ஸ்லிம் 

அர  சியல்  தைல
வர்கள், மார்க்க அறி
ஞர்கள், த் தி ஜீ விகள் 
இணக்கம் ெதரி வித்  
தங்க ள  பரிந்  ைர
க ைள ம் ன்ைவத்
தி ந்தனர் .  அதன் 
பிர காரம் கடந்த கா லங்
களில் ஆட் சியில் இ ந்த அர சாங்கங்கள் இந்த 
விட யத்தில் தி த்தங்கைளச் ெசய்வ தற்காக 
சில கு க்கைள அைமத்த ேபா ம் எ  ேம 
நைட ெப ற வில்ைல.

ஸ் லிம்கைள ெநறிப்ப த் ம் தனியார் 
சட்டத்தில் தி த்தங்கள் ேமற்ெ காள்ள 
ேவண் டிய சூழ் நிைல ஏற்பட்டால்  ஸ்லிம் 
அர சியல் தைல வர்கள், உல மாக்கள், த் தி ஜீ வி
களின் ஆேலா ச ைனகள் ெபறப்பட்  ஸ்லிம் 
ச கம் ஏற் க்ெ காள் ம் வைகயில் தி த்
தங்கள் ேமற்ெ காள்ளப்பட ேவண் ம். 
ஏறா ர் நகர சைபயின் கடந்த அமர்வின் 

ேபா  ஸ்லிம் தனியார் சட்டத்ைத இல்
லா ெதா ழிக்கும் அர சாங்கத்தின் நட வ
டிக்ைக கைள நி த்தக்ே காரி பிேரரைண 
ஒன்றிைன சமர்ப்பித்  உைரயாற்றி ள்ேளன். 
இ ெதாடர்பில்  தீ ர்ம ானெமான்ைற 
நிைறேவற்றி, அதைன ஜனாதிபதி, பிரதமர் 
மற் ம் நீதி அைமச்ச க்கும் அ ப் மா  
ேகாரிக்ைக வி த் ள்ேளன் என்றார்.

காதி நீதிமன்றங்கைள இல்லாமல் ெசய் ம் 
நடவடிக்ைககள் நி த்தப்பட ேவண் ம்
ΨПனாЦ மாகாண அைமИசУ ΞைபУΨПனாЦ மாகாண அைமИசУ ΞைபУ

(தம்பட்ைட நி பர்)
அட்டா ைளச்ேசைன பிர ேதச சுகா தார 

ைவத் திய அதி காரி பிரிவில் 20 வய  தல் 
30 வய க் குட்பட்ட வர்க க்கு ெகாவிட் 19 
த ப்  சிகள் ஏற் ம் பணிகள் இன்  (20) 
காைல 8.00 மணி தல் மாைல 4.00 மணி 
வைர இடம்ெப ற ள்ள தாக அட்டா ைளச்
ேசைன பிர ேதச சுகா தார ைவத் திய அதி காரி  
எஸ்.அகிலன்  ெதரி வித்தார்.
தீக வாபி ைவத் தி ய சாைல,அட்டா ைளச்

ேசைன அந் ார் மகா வித் தி யா லயம்,அட்டா
ைளச்ேசைன மாவட்ட ைவத் தி ய சாைல,அட்
டா ைளச்ேசைன பிர ேதச சுகா தார ைவத் திய 
அதி காரி காரி யா லயம்,அட்டா ைளச்ேசைன 
ஜ−ம் ஆப்பள் ளி வாசல் கலா சார மண்டபம், 
பால ைன மின்ஹாஜ் மகா வித் தி யா லயம், 
ஒ வில் அல் ஹம்றா மகா வித் தி யா லயம் 
அகிய ைமயங்களில்  இன்  ெகாவிட் 19 
த ப்  சிகள் ஏற்றப்ப ட ள்ளன.
குறிப் பிட்ட காலத்தில் 3 ஆயிரம் இைள

ஞர்க க்கு த ப்  சிகள் ஏற்  வ தற்கான 
தி ேகாணமைல ,நாதன் ஓைடயில் மண் அகழ்  ேமற்ெகாள்வதற்கு  அப்பிரேதச மக்கள் எதிர்ப்  

ெதரிவித்தேபா .       (படம்: ர் நி பர்)

 (மாமாங்கம்  நி பர்) 
க  வங்ேகணி காட் ப்ப கு தியில் இயங்கி 

வந்த  கசிப்  உற்பத்தி நிைலயம்  ேநற்  
ஞாயிற் க் கி ழைம (19) அதி காைல ற்

 ைக யி டப்பட்ட தா க ம்  இதன்ே பா  
கசிப்  உற்பத் தியில் ஈ  பட்ட வர் ைக  
ெசய்யப்பட்ட தா க ம் 50 ஆயிரம் மில்லி 
லீற்றர் கசிப் ம் 3 இலட்சத்  20 ஆயிரம் 
மில்லி லீற்றர் ேகாடா ம்  மீட்கப்பட்ட
தா க ம் மட்டக்க ளப்   மாவட்ட விேசட 
குற்ற விசா ர ைணப் பி ரி  ெபா ப்ப தி காரி 
பி.எஸ்.பி. பண்டார ெதரி வித்தார்.

 மட்டக்க ளப்   மாவட்ட விேசட குற்றத்
த ப் ப் பி ரி க்குக் கிைடத்த தகவல் ஒன் றி
ைன ய த்  மாவட்ட சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் 
அத் தி யட்சகர் சுகத் மாசிங்கவின் ஆேலா
ச ைனக்க ைமய மாவட்ட விேசட குற்ற  
த ப் ப் பி ரி  ெபா ப்ப தி காரி பி.எஸ்.
பி. பண்டார தைல ைம யி லான ெபாலிஸார்  
ேநற்  (19)அதி காைல 3 மணி ய ளவில் 

குறித்த கசிப்  உற்பத்தி நிைல யத்ைத ற்
 ைக யிட்டனர்.
இதன்ேபா   ைக  ெசய்யப்பட்ட வர்

கைள ஏறா ர் ெபாலிஸ் நிைல யத்தில் ஒப்ப
ைடத்த தாக மட்டக்களப்   மாவட்ட விேசட 
குற்ற விசாரைணப்பிரி  ெபா ப்பதிகாரி  
ேம ம் ெதரிவித்தார்.  

அட்டா ைளச்ேச ைனயில் இன்
த ப்  சி ேயற் ம் நட வ டிக்ைக

நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்பட் ள்
ளதால் தவ ற வி டா  ேநர கா லத்ே தா  
ன்வந்  தத்த ம  வதி வி டத் க்கு அ  கி
ள்ள ெகாவிட் 19 த ப்  சிகள்  ஏற் ம் 

ைமயங்க க்குச் ெசன்  தமக்குரிய 
த ப் சிகைளப் ெபற் க் ெகாள் மா  
சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி   ேகட் க் 
ெகாண்டார்.

கசிப்  உற்பத்தி நிைலயம் ற் ைக கசிப்  உற்பத்தி நிைலயம் ற் ைக 
ன்  ேபர் ைக ; கசிப்  ,ேகாடா மீட்ன்  ேபர் ைக ; கசிப்  ,ேகாடா மீட்

மைலயக ச க நலேநாக்கு அைமப்பின் ஊடாக நல்லதண்ணி ல் காமம் கீழ்பிரி   ேதாட்டத்தில் ெதரி ெசய்யப்பட்ட  கு ம்பங்க க்கு  உலர் 
உண  ெபா ட்கள் ேநற்  வழங்கி ைவக்கப்பட்ட ேபா ...       (படங்கள் _ வெரலியா நி பர்)

(அட்டன் நி பர்)
ெஜனிவா மாநா  

நைட  ெப   கின்ற 
இன்ைறய சூழ் நி
ைலயில் அ  ரா த
ரம் சிைறச்சாைல 
சம்பவம் கண் டிக்
கத்தக்க ம், அேத
ேந ரத்தில் இலங்
ைகக்கு  அவப் 

ெபயைர ஏற்ப த் ம் ெசய லாகும்.
இந்த விடயம் ெதாடர்பாக அர சாங்கம் 

உரிய நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என 
மைல யக மக்கள் ன்ன ணியின் தைல
வ ம், வ ெர லியா மாவட்ட பாரா 
மன்ற உ ப் பி ன  மான ேவ  சாமி இரா
தா கி ஷ்ணன் ெதரி வித் ள்ளார்.
அட்டனில் ேநற்   மதியம் இடம்

ெபற்ற ஊட க வி யலாளர் சந் திப்பில் 
கலந்  ெகாண்  உைர யாற் ம் ேபா  
அவர் இவ்வா  ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரி வித்த தா வ , 

அர சியல் ைகதிகள் ெதாடர்பாக தீர்மானம் 

ஒன்ைற எ க்கும் வைகயில் ஜனா தி
பதி ஆேலா சைன கு ைவ நிய மித்  
அவர்களின் பரிந்  ைர கைள ேகாரி ள்ள 
நிைலயில் நைட ெபற்ற இந்த சம்பவம் 
அர சியல் ைகதி கைள அச் சு த்த க்கு 
உள்ளாக்கி இ ப்ப ேதா , இவர்களின் 
விடயம் ெதாடர்பாக அர சாங்கம் அர சியல் 
காய் நகர்த்த ைலேய ெசய் கின்ற .
ெஜனிவா மாநா  ெந ங் கு கின்ற சூழ்

நி ைலயில் ஜனா தி பதி அைமத் ள்ள 
ஆேலா சைன கு  ேகள் விக் குறியா
கி ள்ள .
அரசியல் ைகதிகள் தம்ைம அ ராத ரம்  

சிைறச்சாைலயிலி ந்   யாழ்ப்பாணம்  
சிைறச்சாைலக்கு  மாற்றேவண் ம் என 
ேகாரி ள்ளனர்.  அந்தக் ேகாரிக்ைகயிைன  
அரசாங்கம்  நிைறேவற்ற ேவண் ம்.

மத வழி பா  க க்கும், அத் தி ய வ
சிய ெபா ட்கைள ெகாள்வ ன  ெசய்வ
தற்கும் தைட விதித் தி க்கும் அர சாங்கம் 
ம  பா ன சா ைல கைள திறந்  ைவத் தி ப்
ப  ேகலிக் கூத்தான ஒ  ெசய லாகும்.

இதன் லம் நாட்டில் ேம ம் மக்
களின் ெபா  ளா தார நிைல பாதிக்கப்
பட்  கு ம்பங்களில் ேதைவ யற்ற பிரச்
சிைன உ  வாக் கு வ தற்கு அர சாங்கேம 
அங் கீ காரம் வழங் கி ள்ளதா ?

2000 பாய் ெகா ப்ப ன  மைல யக 
மக்க க்கு கிைடக்காத சூழ் நி ைலயில் 
ம  பா ன சா ைல கைள திறந்  ேம ம் , 
அவர்கைள ெபா  ளா தார சிக்க க்குள் 
தள்  ளி  விட்  இ க்  கின்ற  இந்த 
அர சாங்கம்.
சீனா டன் நல்  றைவ ஏற்ப த்த 

ேவண் ம் என்ப தற்காக சீனாவின் குப்
ைப கைள இலங்ைகக்கு ெகாண்  வந்  
ெகாட்  வ தற்கு அ  ம திக்க டி யா .
சீனாவில் இ ந்  இறக் கு மதி ெசய்

யப்பட் ள்ள பச ைள யா ன  இலங்ைக 
மண் க்கு பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம் 
என க த்  ெவளி யா கி யி க்கும் சூழ்
நிைலயில் அதைன விவ சா யிகள் எவ்வா  
பயன்ப த் வ ?.
எனேவ, இதற்கு எதி ராக விவ சா யிகள் 

குரல் ெகா க்க ன்வர ேவண் ம். 
நா ம் ஒ  விவ சாயி என்ற அடிப்ப
ைடயில் இதைன ஏற் க்ெ காள்ள டி
யா .
அர சாங்கம் விவ சாயம் ெதாடர்பாக 

தீர்மானங்கைள நிைறேவற் கின்ற 
ெபா  அ  ெதாடர்பாக விவசாய 
திைணக் களம் ,  விவ ச ா யி கள் 
அைனவ ட ம் கலந்தாேலாசித்  
சரியான தீர்மானங்கைள எ க்க 
ேவண் ம்.
இல்லாவிட்டால்  எதிர்வ ம் 

காலத்தில் இலங்ைகயில் உண  பஞ்சம் 
ஏற்ப வதற்கான வாய்ப்  இ க்கின்ற  
என ெதரிவித்தார்.

( வ ெர லியா நி பர்)
ேதயிைல இறக் கு மதித் தீர்மா னத்ைத 

அர சாங்கம் மீளப்ெபற ேவண் ம். என 
கம் னி ஸ்ட் ெதாழி லாளர் சங்கத்தின் 
தைல வ ம் சிேரஷ்ட சட்டத்த ர ணி  மான 
எஸ். ேமாக ன ராஜா ெதரி வித் ள்ளார்.
அவர் இவ் வி டயம் ெதாடர்பாக ேம ம் 

க த்  ெதரி விக்ைகயில், இந் தியா மற் ம் 
ெகன்யா ேபான்ற ெவளிநா  களில் 
இ ந்  இலங்ைகக்கு ேதயி ைலைய 
இறக் கு மதி ெசய்ய எ த் ள்ள தீர்மா
னத்ைத வன்ைம யாகக் கண் டிப்ப டன், அர சாங்
கத்தின் இந்தத் தீர்மா னத்ைத மீளப்ெபற ேவண் ம். 
இலங்ைகக்கு அந் நியப் ெபா  ளா தாரத்ைத ஈட்
டித்த ரக் கூடிய மிக க் கி ய மான உற்பத் தி யாக 
ேதயிைல உற்பத்தி காணப்ப  கி ற . நம  நாட்டில் 
ேதயிைலத் ெதாழிற்  ைறயில் ெப ந்ே தாட்ட உற்
பத் தி யா ளர்கள், சி  ேதாட்ட உற்பத் தி யா ளர்கள் என 
இ  பகு தி யாகக் ெகாண்  ேதயிைல உற்பத் தி ன்
ென க்கப்ப  கின்ற .
இவ்வா  உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம்  கலப்ப ட

மற்ற தர மான ேதயி ைலக்கு ெவளி நா  களில் நல்ல 
வர ேவற்  இ க் கின்ற இவ் ேவைளயில் இந் தியா 
மற் ம் ெகன்யா ேபான்ற நா  களில் இ ந்  
ேதயிைல இறக் கு மதி ெசய்  இலங்ைகயில் உற்
பத்தி ெசய் ம் ேதயி ைல டன் கலந்  ெவளி நா

 க க்கு ஏற்  மதி ெசய்ய இலங்ைக அர சாங்கம் 
ேமற்ெ காள்ளவி க்கும் நட வ டிக்ைக யால்  இ லங்
ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் ேதயி ைலயின் தரத்
திற்கு பாதிப்  ஏற்ப ம். அேத ேவைள ேதயி ைலத்

 ைறயில் இலங்ைக நாட்டில் சுமார் 10 இலட்சத்
திற்கும் அதி க மான ெதாழி லா ளர்கள் ஈ  பட்  
நாட ளா விய ரீதி யியில் தம  வாழ்வா தா ரத்தில் நன்
ைமையப் ெப  கின்றனர்.
இேத ேவைள இந் தியா,  வியட்நாம்,ெகன்யா 

மற் ம் சீனா ேபான்ற பல நா  களில் எண் ணிக்ைக 
அடிப்ப ைடயில் ேதயி ைலைய அதிகம் உற்பத்தி 
ெசய்தா ம் கூட இலங்ைகத் ேதயி ைலக்கு  மத் திய 
கிழக்கு நா  க ளி ம் மற் ம் ஐேராப் பிய நா  க
ளி ம் அதிக கிராக்கி இ க் கின்ற . தரம் அடிப்ப
ைடயில் இலங்ைகத் ேதயி ைலக்கு  “ஸ்ரீலங்கா டீ” 
என்ற ெகௗர வ மான ெபயர் இ க் கி ற .

  இந் நி ைலயில், சர்வ ேதச நா  களில் இ ந்  
ேதயி ைலைய இலங்ைகக்கு இறக் கு மதி ெசய்ய 

இந்த அர சாங்கம் தீர்மானம் எ த்
ள்ள . ேம ம் உலக சந்ைதயின் 
நன்ம திப்  ெபற் ள்ள இலங்ைகத் 
ேதயி ைல ேயா  இறக் கு மதி ெசய்
யப்ப ம் ேதயி ைல ைய  சில ஏற்

 மதி நி  வ னங்கள் இலங்ைகத் 
ேதயிைலேயா  கலந்ேதா அல்ல  
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் ேதயி
ைலக்கு இர சா யனப் பதார்த்தங்கள் 
இட்ேடா மீள் ஏற்  மதி ெசய்யப்
ப  ேம யானால், இலங்ைகக்ேக 

அதன் பாதிப் கள் வந்  ேச ம் என்பைத நாம் சுட்
டிக்காட்  கின்ேறாம். 
ெவளி நாட் டி லி ந்  ேதயிைல இறக் கு மதி 

ெசய் ம் விட யத்தில் இவ்வா  அர சாங்கம் ெசயற்
ப ம் ேபா  இலங்ைகயின் ேதயிைல ஏற்  மதித் 
ைற யி ம் விைல யி ம் பாரிய ெபா  ளா தாரச் 

சிக்கைல நா  எதிர்ெ காள்வ டன், இலங்ைகயில் 
ேதயிைலத் ைறைய நம்பி வா ம் ெதாழி லா
ளர்கள் மற் ம் நி  வ னங்கள் பல ம் ற்றாகப் 
பாதிக்கப்ப ம்.
எனேவ, தற்ே பா  ேதயிைலத் ெதாழிற்  ைறயில் 

அ பவம் இல்லாத பல நி  வ னங்கள் கு  கிய 
இலா பத்ைத அைட ம் ேநாக்கில் ெசயற்பட்  வ
வ ைத ம் தர மான இயற்ைகத் ேதயி ைலயில் கலப்
படம் ெசய்வ ைத ம், கடந்த காலங்களில் நாம் 
அறிந் ள்ேளாம். 

 அத் டன் இலங்ைகயில்  ேதயி ைலத் ைற கடந்த 
20 வ டம் பாதிப்  கண் ள்ள . இந் நி ைலயில் 
இலங்ைகயில் ேதயிைலத் ெதாழிற் ைறைய ஊக்
கு விக்க அர சாங்கம் நட வ டிக்ைக எ க்கத் தவ றி 
 வ  கி ற . இதனால் இலங்ைகயில் ஏறக் கு ைறய 10 
இலட்சம் ேபரின் வாழ்வா தா ர மாக திக ம் ேதயி
ைலத் ைற ேம ம் 50 வ  டங்கள் பின்ன ைடைவ 
எதிர்ெ காள்ளக் கூ டிய வைகயில் அர சாங்கம் 
இந்த இறக் கு மதித் தீர்மா னத்ைத எ த் ள்ளைம 
கவைலயளிக்கிற .

 நாட்டின் ேதயிைலக்கான நற்ெபயைர ம் 
எதிர்க ாலப்  ெபா ளா  த ா ர த்ைத ம் , 
ெதாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ம் பாதிக்க 
கூடிய இந்தத் ேதயிைல இறக்குமதி தீர்மானத்ைத 
அரசாங்கம் மீளப்ெபறேவண் ம். என கம் னிஸ்ட் 
ெதாழிலாளர் சங்கம் அரசாங்கத் க்கு ேவண் ேகாள் 
வி க்கிற  என ேம ம் ெதரிவித்தார்.

அ  ரா த ரம் சிைறச்சாைல சம்பவம் ெதாடர்பில்
அர சாங்கம் நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்
Υவ ெர ̌ யா மாவЛட பாரா έ மПற உΫР ǼனУ ேவά சாǽ இரா தா ź ΪЩணПΥவ ெர ̌ யா மாவЛட பாரா έ மПற உΫР ǼனУ ேவά சாǽ இரா தா ź ΪЩணП

‘‘ேதயிைல இறக்குமதி தீர்மானத்ைத 
அரசாங்கம் மீளப்ெபற ேவண் ம்’’

20 வய க்கு ேமற்பட்ட  அைனவ க்கும் 
த ப் சி வழங்க நடவடிக்ைக

 (  வ ெர லியா நி பர்  )      
 ெகாட்ட கைல ெபா  சுகா தார 

ைவத் திய அதி காரி பிரி க் குட்பட்ட பகு
தியில்  ெகாவிட் 19 ெகாேரானா த ப் சி 
ேபாட தவ றிய 20 வய க்கு ேமற்பட்ட  
அைன வ க் கு மான த ப் சி வழங்கல்  
நாைள 21ஆம் திகதி ெசவ்வாய் கி ழைம   
மற் ம் நாைள ம  தினம்  22ஆம்  திகதி 
தன் கி ழைம   தல வாக்கைல தமிழ் மகா 
வித் தி யா ல யத்தில் வழங்கப்ப ட ள்ள தாக 
ெகாட்ட கைல ெபா  சுகா தார ைவத் திய 
அதி காரிகள் காரி யா லயம் ெதரி வித்

ள்ள .  
20 வய க்கு ேமற்பட்ட  அைனவ ம்  
த லா வ   மற் ம் இரண்டா வ   த ப்
 சிைய ெபற் க் ெகாள்  மா  ேகட்
க்ெ காள்ளப்ப கின்றனர்.  தல வாக்

கைல நக ர சைப ெபா  சுகா தார பரி ேசா
தகர் பிரி  க ளி ள்ள அைன வ ம் இங்கு 
த ப்  சி கைள ெபற் க்ெ காள்ள  டி ம் 
என ம் ெகாட்டகைல ெபா  சுகாதார 
ைவத்திய அதிகாரிகள் காரியாலயம் 
ெதரிவித் ள்ள . 
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ெடல்டா....
 பரவல் கட் ப்பாட்   நிைல ைமகள் 

குறித் ம் த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத் திட்டம் 
குறித் ம் க த் த் ெதரி விக்கும் ேபாேத 
அவர் இதைனக் கூறினார்.
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
நாட்டில் நீண்ட நாட்க க்கு பின்னர் 

ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் கட் ப்பாட்  
நிைல ெயான்  காணப்ப  கின்ற . தர 
க க்கு அைமய கூ  வ தாயின் சரி யாக 51 
நாட்க க்கு பின்னர் நாளாந்த ெகாவிட் 
ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக 
இரண்டா யி ரத் க்கும் குைற வாக பதி வா கி
ள்ள . இ  தி யாக ஜ−ைல மாதம் 28ஆம் 
திகதி நாட்டில் 1940 ெகாவிட் ைவரஸ் ெதாற்
றா ளர்கள் அைட யாளம் காணப்பட்டனர். 
அதன் பின்னர் இரண்டா யி ரத் க்கும் அதி

க மாக ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்களின் எண்
ணிக்ைக பதி வாகி நான்கா யிரம் ைவரஸ் 
ெதாற்றா ளர்கள் ஒ  நாளில் அைட
யாளம் காணப்ப ம் நிைலைம ஏற்பட்
ட . அேதேபால் ெகாவிட் மர ணங்கைள 
ெபா த்த வ ைரயில் 41 நாட்க க்கு பின்னர் 

க்கும் குைற வான நாளாந்த ெகாவிட் 
மர ணங்கள் பதி வா கி ள்ளன. இ  தி யாக 
ஆகஸ்ட் மாதம் 8 ஆம் திகதி நாட்டில் 94 
ெகாவிட் மர ணங்கள் பதி வா கி யி ந்தன. 
ஆகேவ நீண்ட நாட்களின் பின்னர் மீண் ம் 
கட் ப்பாட்  நிைல ெயான்  காணப்ப 
கின்ற .
இந்த கட் ப்பாட்  நிைல ைமக்கு 

இரண்  பிர தான கார ணிகள் தாக்கம் ெச த்
தி ள்ளன.  ஒன்  ரி த மாக ேமற்ெ காள்ளப்
பட்  வ ம் த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத்
திட்ட மாகும். நாட்டில் சகல பகு தி க ளி ம் 

மக்க க்கு தட் ப்பா  இன்றி த ப் சி 
ஏற்றப்பட்  வ  கின்ற . 50 வீத மான மக்க
க்கு இவ்வா  இரண்  த ப்  சிகள் ஏற்

றப்பட் ள்ளன. 
ஒக்ே டாபர் மாதம்  ந ப்ப கு திக்குள் 

நாட்டில் 65 வீத மான மக்க க்கு இரண்  
த ப்  சி க ம் ஏற்றப்ப ம். அேதேபால் 
இரண்டா வ  சாத க மான விடயம் என்
ன ெவனில், நா  ெதாடர்ச் சி யாக ஆ  
வார காலம் டக்கப்பட் ள்ளைம திய 
ைவரஸ் பரவல் ஏற்ப டா  த க்க கார ண
மாக அைமந் ள்ள .
ெடல்டா ைவரஸ் ெதாற்றா ன  நாட்டில் 

மிக ேவக மாக பர விக்ெ காண் டி ந்த . 
கடந்த கால தர  கைள அவ தா னித்தால் 
இதன் பார  ர த்தன்ைம என்ன ெவன்ப  
ெதரி ம். அவ்வா றான நிைலயில் மக்
களின் அனா வ சிய ெசயற்பா கள் த க்

கப்பட்  அத் தி யா வ சிய ேசைவ க க்காக 
மட் ம் நா  திறக்கப்பட்  சுகா தார வழி 
ைறகள் க  ைம யாக்கப்பட்டதன் விைளேவ 
இப்ே பா  ெவளிப்பட் ள்ள . ஆனால் 
இப்ே பா  நிைல ைமகள் கட் ப்பாட்டில் 
உள்ள கார ணத் தினால் அ த்த தாக நா  
திறக்கப்ப ம் ேவைளயில் மக்கள் வழ ைம
யாக ெசயற்ப டலாம்  என்ப  இதன் ெவளிப்
பா  அல்ல. 
ெடல்டா ைவரஸ் பர வலின் அச் சு த்தல் 

நிைலைம ெதாடர்ந் ம் காணப்ப  கின்ற . 
சுகா தார வழி  ைற கைளத் ெதாடர்ந் ம் 
நாம் பின்பற் றி யாக ேவண் ம். அேதேபால் 
ெபா ப்ே பாக் கு வ ரத்  பாவைன குறித்ேத 
சகல சுகா தார தரப் ம் சுட் டிக்காட்டி வ
கின்ற  . எனேவ நா  திறக்கப்பட ன்னர் 
ைற யான ெபா ப் ேபாக் கு வ ரத்  கட்

ட ைமப்ெ பான்ைற உ  வாக்கி, மக்கைள 

அதற்கு இணங்கி ெசயற்பட வலி  த்த 
ேவண் டி ள்ள . அவ்வா றான அறி  த்
தல்கள் விைரவில் ெவளி வ ம்.
மக்களின் ெசயற்பா  க க்கு இட ம ளித்த
டன் மக்கள் தம  பா  காப்ைப உ  திப்

ப த்தா  ெசயற்ப  வைத ெதாடர்ச்சியாக 
அவதானிக்க டிகின்ற .

 சில தினங்க க்கு ன்னர் ச க 
வைலத்  தளங்களில் ,  ெசய்திகளில் 
ெவளிய ாகிய  ைகப்படங்கைள 
காெணாளிகைள பார்க்ைகயில் மக்களில் 
ஒ  சிலர் மிக ம் ேமாசமாக ெசயற்ப வ  
ெவளிப்ப கின்ற . இந்த ேமாசமான 
நிைலைமகைள மக்கேள உணர்ந்  
தம  மற் ம் அ கில் உள்ள சகலர ம் 
பா காப்ைப உ திப்ப த் ம் விதத்தில் 
ெசயற்பட ேவண் ம் என ம் அவர் 
கூறினார்.

ெவள்ளிக்கிழைம...
(ெதாடர்ச்சி)

ேதசிய பா  காப் க்கு ெப ம் பாதிப்ைப 
ஏற்ப த் ம் என மக்கள் வி  தைல ன்ன
ணியின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர்  அ  ர கு
மார திஸா நா யக்க ெதரி வித்தார்.

 ைற யான ெபா  ளா தார கா ைமத்
வம் இல்லா ததன் கார ண மாக ேதசிய 

ெபா  ளா தாரம் பாதிக்கப்பட் ள்ள . 
நாெளான் க்கான ேதசிய வ  மானம் 4 பில்
லி ய னாக காணப்ப ம் ேபா , அரச ெசல
வினம் 14 பில் லி ய னாக காணப்ப  கி ற . 
இந் நிைல ெதாட  மாயின் ெபா  ளா தாரம் 
வீழ்ச் சி ய ைட ம் என ம் குறிப் பிட்டார்.
மக்கள் வி  தைல ன்ன ணியின் காரி யா

ல யத்தில் ேநற்  இடம் ெபற்ற ஊட க வி ய
லாளர் சந் திப்பில் கலந்  ெகாண்  க த் 
ைரக்ைகயி ேலேய ேமற்கண்ட வா  குறிப்
பிட்டார்.

 அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
நாட்டின் ேதசிய ெபா  ளா தா ரத் க்கும் 

ேதசிய பா  காப் க்கும்   வ  சக்தி க்
கி ய மா ன . இத் ைற அர சுக்கு ெசாந்த மாக 
காணப்பட்ட ேவண் ம். அெம ரிக்க குடி 
ரி ைம  ையக் ெகாண்ட நிதி ய ைமச்சர் பஷில் 
ராஜ பக் ஷ ெகர வ ல ப்பி ட்டிய அனல் மின்
நி ைல யத்ைத அெம ரிக்க நி  வ னத் க்கு 
வழங் கு வ தற்கு தீர்மா னித்  , அைமச்ச ரைவ 
அ  ம தி ைய ம் வாய் ல  விளக்கப்ப த்த

டன் ெபற் க் ெகாண் ள்ளார்.
ெகர வ ல ப்பி ட்டிய அனல் மின் நி ைல

யத்தின் ஊடாக தற்ே பா  300 ெமகாவாட் 
மின் உற்பத்தி ெசய்யப்ப  கி ற .2025 
ஆம் ஆண்   காலப்ப கு தியில் ஆயிரம் 
ெமகாவாட் மின் ற்பத்தி ெசய்ய திட்ட
மி டப்பட் ள்ள .இந் நி  வ னம்    ைம
யாக அரச நி  வ னத் க்கு ெசாந்த மா ன தாக  
இ க்க ேவண் ம்.
ெகர வ ல ப்பி ட்டிய மின் நி ைலய அபி வி
த் திக்கான விைல ம  க்ேகாரல் கடந்த 

ெபப்ர வரி மாதம் ேகாரப்பட்ட .ஆனால் 
நிதி ய ைமச்சர்  பஷில் ராஜ பக் ஷ இந்த 
விைல ம க்ே கா ரலில் குறிப் பி டப்பட்ட 
விட யங்கைள பின்பற்றாமல்  குறித்த அபி
வி த்தி ெசயற் றிட்டத்ைத அெம ரிக்க நி  வ
னத் க்கு வழங்க அைமச்ச ரைவ ேயாசைன 
வாய் ல மான விளக்கப்ப த்தல் ஊடாக 
ன்ைவத் ள்ளார்.
அனல் மின் நி ைல யத்தின் 40 சத வீத 

பகு திைய விற்பைன ெசய்ய ம்  அனல் 
மின் நி ைல யத்தின் உள்ளக  ேசைவக்கான 
நிர்மாண பணி கைள ன்ென க்க ம் 
அெம ரிக்க நி  வ னத் க்கு அ  மதி வழங்
கப்பட் ள்ள . விைல ம  க்ேகாரல் இல்
லாமல் நிர்மாண அபி வி த்தி பணி க க்
கான அ  மதி வழங்கப்பட் ள்ள .அவ்
வா றாயின் இதில் எந்த ள க்கு உண்ைம 
தன்ைம காணப்ப ம் என்பைத அறிய டி
கி ற .

 நிர்மாணப் பணிகள் விவ கா ரத்தில் நிதி
ய ைமச்சர் பஷில் ராஜ பக் ஷ மீ  பல குற்
றச்சாட் க்கள் காணப்ப  கின்றன.  5 வ ட 
காலத் க்கு எரி வா  விநி ேயா கிப்ப தற்கான 
உரிமம்  அெம ரிக்க நி  வ னத் க்கு வழங்கப்
பட் ள்ள . அத் டன் ெகர வ ல ப்பி ட்டிய 
மின் னி ைல யத் க்குள் தி தாக ஒ  எரி வா  
களஞ் சி ய சாைல நிர்மா ணிக்கப்பட்டால் 
அதற்கான உரி ம ம்  அெம ரிக்க நி  வ னத்
க்கு ெசாந்த மாக்கப்பட ேவண் ம் என்  

குறிப் பி டப்பட் ள்ள .   ெகர வ லப் பி ட்டிய 
மின் நிைலயம் தன  கு ம்ப ெசாத்  என 
க திக் ெகாண்  நிதி ய ைமச்சர்  ெசயற்ப

 கிறார். அனல் மின் நி ைல யத்தின் 40 சத வீ
தத்ைத அெம ரிக்கா க்கு வழங் கு வ தற்கான 
ஒப்பந்தம் கடந்த ெவள் ளிக் கி ழைம ைகச்
சாத் தி டப்பட் ள்ள .
விற்கப்பட்ட அம்பாந்ே தாட்ைட ைற
 கத்ைத மீள ெப  வ தாக குறிப் பிட் க் 

ெகாண்  ராஜ ப க் ஷர்கள் ஆட் சிக்கு வந்
தார்கள். ஆனால் அன்   விற்கப்ப ம் 
ேபா  ராஜ ப க் ஷர்கள் பாரா  மன் க்குள் 
எதிர்ப்  ெதரி விக்க வில்ைல. விற்ப தற்கு 

 ைம யான ஆத ர  வழங் கி னார்கள். 
ெபா  ளா தார ேகந் திர நிைல யத்ைத ம் 
ேதசிய வளங்க ைள ம் பிற நாட்ட வர்க
க்கு விற்ப தற்கான யற் சிைய ராஜ ப க் 

ஷர்கள் ன்ென த் ள்ளார்கள்.ெகாவிட் 
தாக்கத் க்கு மத் தியில் அர சாங்கம் இர க சி ய
மான ைறயில் ேதசிய வளங்கைள விற் கி

ற . மக்கள் வீதிக் கி றங்கி ேபாராட டி யாத 
நிைல காணப்ப  கி ற . இதைன ராஜ ப க் 
ஷர்கள் தங்களின் ேநாக்கத் க்காக பயன்ப
த்திக் ெகாள் கி றார்கள்.
விவ சா யத் ைற ெதாடர்பில் அர சாங்கம் 

தவ றான தீர்மா னங்கைள எ த் ள்ள . 
ஜனா தி பதி , விவ சா யத் ைற அைமச்சரின் 
ைற யற்ற ெசயற்பா  க ளினால் விவ சா

யிகள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். ப க்கப்பட்
ள்ள  அரி சிைய ைகப்பற்  வ தாக குறிப்

பிட் க் ெகாண்  நாட்  மக்கைள ஏமாற்
 கி றார்கள். ேசதன பசைள உற்பத்தி ெசய்

வ தாக குறிப் பிட் க் ெகாண்  அர சாங்கம் 
விவ சா யி கைள ெந க்க டிக் குள்ளாக் கி ள்
ள . தற்ே பா   ேசதன பசைள இறக் கு மதி 
ெசய்யப்பட தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள .
உரத்ைத இல வ ச மாக வழங் கு வ தாக குறிப்

பிட் க்ெ காண்  ஆட் சிக்கு வந்த வர்கள். 
விவ சா யி களின் எதிர்கா லத்ைத சீர ழித் ள்
ளார்கள். இர சா யன உர பாவைன பாதிப்ைப 
ஏற்ப த் ம் என்பைத ஏற் க் ெகாள்
கிேறாம். இர சா யன உர பாவ ைனைய தைட 
ெசய்ய ேவண்  மாயின் குைறந்த பட்சம் 
5 வ ட கால ெசயற் றிட்ட மா வ  ெசயற்
ப த் தி யி க்க ேவண் ம். த்த களத்தில் 
தீர்மானம் எ ப்பைத ேபான்   ஜனா தி பதி 
இர சா யன உரம் பாவைன மற் ம் இறக் கு ம
திைய தைட ெசய்தார்.
தவ றான ெபா  ள தார கா ைமத்  வத்

தினால்  ேதசிய ெபா  ளா தாரம் பாதிக்

கப்பட் ள்ள .  சிறந்த திட்ட மிடல் 
இல்லாத கார ணத் தினால் வ  மா னத்ைத 
ஈட் ம் ைறகள் பாதிக்கப்பட் ள்ளன. 
நாெளான் க்கான  அரச வ  மானம்  4 
பில் லி ய னாக உள்ள ேபா  அரச ெசல
வினம் 14 பில் லி ய னாக காணப்ப  கி ற . 
2020 ஆம் ஆண்  வைரயில் 13 ரில் லி
ய னாக காணப்பட்ட அரச ைற கடன் 
இவ்வ  டத்தின் இரண்டாம் காலாண்டில் 
16.3 ரில்லியனாக உயர்வைடந் ள்ள . 
ெபா ளாதரம் பாதிக்கப்பட் ள்ளதால் 
அரசியல்வாதிக க்கு வழங்கப்ப ம் 
வ ர ப் பி ர ச ா த ங் க ள்  ஏ ம் 
குைறயைடயவில்ைல. ந த்தர மக்கேள 
ெபா ளாதார  ரீதியில்  ெதாடர்ந்  
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள்.
நிதி பற்றாக்குைற காணப்ப வதன் 

காரணமாகேவ மத்திய வங்கி ெதாடர்ந்  
நாணயம் அச்சி கிற . ேமாசடியாள ம் 
ேமாசடிைய ெவளிப்ப த்தியவ ம் ஒ  
இடத்தில் இ க்க டியா . இ ேவ 
மத்திய வங்கியின் தற்ேபாைதய நிைல  
பிைண றி ேமாசடி ெதாடர்பில் தடயவியல் 
கணக்காய்  அறிக்ைகக்கு சாட்சியமளித்த 
மத்திய வங்கியின்  உயர்மட்ட அதிகாரிகள் 
திய  ஆ நர் அஜித் நிவாரட் கப்ராலின் 
வ ைகக்கு பின்னர் மாற்றப்பட் ள்ளார்கள். 
இந்நிைல ெதாடர்ந்தால் பாரிய விைள கள் 
ஏற்ப ம் என்றார்.

பிரபாகரன்...
 ேஜான்ஸ்டன் ெபர்னாண்ேடா ெதரி வித்
ள்ளார். 
தன் மீ   குற்றச்சாட்  சுமத்தப்பட் ள்ள 

நிைலயில் தன  அைமச் சுப்ப த விைய 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத றந் ள்ளைம சிறந்த 
எ த் க்காட்  என ம் அவர்  குறிப் பிட்
ள்ளார்.  ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் 

ேபர ைவயில் நகர் கள் மற் ம் இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத விவ காரம் 
ெதாடர்பில் க த் த் ெதரி விக்கும் ேபாேத 
அவர் இதைனக் கூறினார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
சிைறத் ைற அைமச்சர் என்ற வைகயில்  
க்கு ேமைடையப் பார்க்கச்  ெசல்ல  அவ க்கு  

உரிைம உள்ள   என்  நிைனக் கிேறன். 
ஒ  அைமச்சர்,  இவ்வா   இரா ஜி னாமா 
ெசய்வ  இ ேவ தல் ைற என்பேத 
மிக ம் சரி யா ன .   உலகின் பல்ேவ  
நா  களில் இவ்வா    நடந் ள்ள . தவ  
நடந்தால் மற்ற நா  களில் உள்ள வர்கள் 
இராஜி னாமா ெசய்வார்கள்.இங் குள்ள வர்கள்   
இரா ஜி னாமா ெசய்ய மாட்டார்கள்  என்  
அப்ே பா  கூறப்பட்ட  . இப்ே பா  அவர் 

இரா ஜி னாமாச் ெசய் ம்ே பா  சட்டத்ைத 
இன் ம் க  ைம யாகச் ெசயல்ப த்த ேவண்
மாம். அைமச்சர்  ெலாஹான் ரத்வத்ைத 

ஜனா தி ப தியால் நிய மிக்கப்பட்டார். அவர் 
தவ  ெசய்த தாக ஊட கங்கள் ெசய்தி ெவளி
யிட்டன. அதனால், அவர் இரா ஜி னாமா 
ெசய்தார். இ  மிக ம் நல்ல விடயம். 
அன்   மத் திய வங் கிைய  ெகாள்ைள ய
டித்த வர்கள்  இரா ஜி னாமா ெசய்ய வில்ைல.  
சஜித் பிேர ம தாச பல பில் லி யன்கைள தி  டி
ய தற்காக  அவர்  இரா ஜி னாமா ெசய்தாரா? 
அவ ர    அைமச்சு ஊழி யர்கள் அவரின் 
மைன வியின் சிைக  அ லங்கார நிைல யத்தில்  
ேவைல  ெசய்த தற்காக குைறந்த பட்சம்  
அவர் மன் னிப் க் ேகட்டாரா? ஜனா தி பதி 
ேகாட்டா பய ராஜ ப க் ஷவின் அர சாங்கத்தின் 
கீழ் இ  ேபான்ற ஒன்  நடந்த  நல்ல 
விடயம். இ   கட் க்ே காப்பான அர சாகும்.  
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான்  ரத்

வத்ைத ெதாடர்ந்  இரத் தி னக்கல் மற் ம் 
ஆப ரண ைகத்ெ தாழில் அைமச்ச ராக 
ெதாடர்ந்  இ க் கிறார். தலில், இந்த 
குற்றச்சாட்  ெதாடர்பாக   ைம யான  
விசா ரைண ேதைவ. அ  ெதாடர்பாக ஒேர ய
டி யாக கூற டி யா . அவர் இரா ஜி னாமாச் 

ெசய்யாமல்  ஜனா தி ப தி ம் இரா ஜி னாமா 
ெசய்ய ேவண்டாம் என்   கூறி யி ந்தால் 
இன்  என்ன நடந் தி க்கும்? தற்ே பா  இந்த 
சம்பவம் குறித்   அரசு விசா ரைண நடத்தி 
வ  கி ற . அந்த  விசா ரைண  அறிக்ைக 
வ ம் வைர நாங்கள் காத் தி க்க ேவண் ம்.  
விசா ரைண   அறிக்ைகக்கு ன் நான் ஒ  
க த்ைத ெதரி வித்தால் அ  தவ . நான் 
அங்கு இ க்க வில்ைல.   எனேவ அப்படி 
ஒ  சம்பவம் அங்கு நடந்ததா இல்ைலயா 
என்ப  எனக்குத் ெதரி யா . ஆனால் அவர்  
இரா ஜி னாமா ெசய் ள்ளார். இ  ஒ  நல்ல 
விடயம். இந்தப்  ேபாக்கு நல்ல  என்   
தான் நான் க   கிேறன்.
மனித உரி ைமகள் பிரச் சி ைனகள் இன்  

ேநற்  வந்த தல்ல.  இந்த நாட்டில்   எப்
ேபா ம் இ ந்  வ ம் விடயம் அ . பிர
பா கரன் ப  ெகாைல  ெசய்யப்பட்ட நாளி
லி ந்  இந்த மனித உரிைம  பிரச் சி ைன
க க்கு எம  அர சாங்கம் கங்ெ கா த்  
வ  கி ற .    அ  ஒன் ம் தி தல்ல. 
இப்ே பா  இந்தப் பிரச் சி ைன ம்  மனித 
உரிைம ஆைணக் கு  க்கு எ த் ச் ெசல்
லப்பட் ள்ள . நாங்கள் இந்த பிரச் சி
ைனைய எதிர்ெ காள்ேவாம். அரசு ேதசிய 

பா  காப்ைப எதற்கா க ம் விட் க் ெகா க்
கா .   ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜபக் ஷ 
ேதர்ந்ெத க்கப் பட்ட டன் இந்த நாட்டின் 
ேதசிய பா  காப்  உ  திப்ப த்தப்பட்ட . 
யார் என்ன ெசய்ய  திட்டம் தீட் டி னா ம் 
யற் சித்தா ம் அதற்கு இட ம ளிக்கப்பட 

மாட்டா  .எங்கைள விட  ன்ேனற்ற
ம ைடந்த நாடான   நி  சி லாந்தில் என்ன 
நடந்த . இலங்ைக யி லி ந்  ெசன்ற  
ஒ வர் தீவி ர வாத ெசயற்பா  களில் ஈ  பட்
ள்ளார்.  கடந்த  அர சாங்கத்ைதப் ேபால், 

நம  அரசும் ேதசிய பா  காப்ைப  பலிக்க
டா வாக்க ஒ  ேபா ம்  தயா ராக இல்ைல.  
ேதசிய பா  காப்ைப அச் சு த் ம் எைத ம் 
நாங்கள் அ  ம திக்க மாட்ேடாம். நான் 
அைத மிக ம் ெபா ப் டன் கூ  கிேறன்.

 இந்த ஒன்றைர ஆண்  களில்,  
உல க ம்   ெகாவிட்  ேபர ழி க்கு கங்
ெகா த் ள்ள . பிரச் சிைன வந்த ேபா , 
நாங்கள் மக்க க்கு நிதி உதவி  வழங்
கிேனாம். நாட்டின்  அபி வி த்தி  நட வ
டிக்ைககள் ெதாடர்ந்   ன்ென க்கப்ப 
கி ற . ச ர்த்தி ெப  ப வர்க க்கு நாங்கள் 
ெதாடர்ந் ம்   நிவா ரணம் வழங்கி வ
கிேறாம்.  இந்த அர சாங்கம் மக்க ைள ம் 

பா  காத்  இந்த ள வி லா வ   ெபா  ளா
தா ரத்ைதம் பா  காப்ப  பற்றி  நாட்    
மக்க ளா கிய நாம் சிந் திக்க ேவண் ம். 
இன்    நல்லாட்சி அர சாங்கம் இ ந் தி
ந்தால் இந்த நா    ஒ  கல்ல ைற யாக  
மாறி யி க்கும்.  அபி வி த்தி அைடந் தி
ந்த  நாட்டின் ெபா  ளா தா ரத்ைத அழித்த 

,  மக்கைள வீணாக இறக்க அ  ம தித்த 
அர சாங்க ெமான்ேற கடந்த காலத்தில் இ ந்
த .  எதிர்க்கட்சி  பல்ேவ  விட யங்கைள 
கூ  கின்ற . ஆனால் எங்கள் அர சாங்கம் 
அைனத்  வாக் கு  தி க ைள ம் நிைற
ேவற் ம் . இந்தப் ேபர ழிவில்  இ ந்  
தப்பிக்க ேதைவயான திட்டங்கைள நாங்கள் 
ஏற்கனேவ ெசய் ள்ேளாம்.   த ப் சியின்  
ஏற் வதில்  உலகின் சிறந்த நா களில் 
ஒன்றாக  எம  நா  மாறி ள்ள .எங்களிடம் 
குைறபா கள் இ ந்தி க்கலாம். இத்தைகய 
ேபரழி  எம   நாட் க்கு திய .   
அைத  நாம் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
எனேவ,  எம  நாட்டின் ெபா ளாதாரம் 
நிச்சயம் வளர்ச்சியைட ம் என்பைத நாம் 
நாட்   மக்களிடம் கூ கிேறாம்.எத்தைகய 
பிரச்சிைனகள் இ ந்தா ம், எங்களிடம் 
அவற் க்கு  தீர்   உள்ள . 

நான்....
என்பைத  ஆராய்ந்  பார்த்ேதேன தவிர 

அவர்கைள ஒ  ேபா ம் அச் சு த்தி சித் தி ர வ
ைதக்கு உட்ப த்த வில்ைல. எனி ம் லம்
ெபயர் தமிழ் அைமப்  களின் ல மாக 
அர சாங்கத்ைத ெந க்க டிக்குள் தள் ம் 
சதித் திட்ட ெமான்  அரங்ேக றி ள்ள  என 
இரத் தி னக்கல் மற் ம் ஆப ர ணங்கள் இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத 
ெதரி வித்தார். 
தன் மீ தான குற்றச்சாட்ைட விசா ரித்  

ஜனா தி ப திேயா அல்ல  பிர த மேரா எந்தத் 
தீர்மா ன ம் எ க்க டி ம். ஆனால் நான் 
குற்ற வாளி என்பைத ஒ  ேபா ம் ஏற் க்
ெகாள்ள மாட்ேடன் என ம் அவர் கூறினார்.
சிைறச்சா ைலகள் ம  சீ ர ைமப்  இரா

ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்த 
மீதான பார  ர மான குற்றச்சாட் கள்  ன்
ைவக்கப்பட்  வ  கின்ற நிைலயில் அவர் 
பக்க க த்ைத ன்ைவக்கும் ேபாேத அவர் 
இதைனக் கூறினார். அவர் ேம ம் கூ
ைகயில்,
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜபக் ஷ 

அர சாங்கத்தில் எனக்கு வழங்கப்பட்ட  
சிைறச்சா ைலகள் ம  சீ ர ைமப்  இரா
ஜாங்க அைமச்சின் கீழ் 29 சிைறச்சா ைல
க ம் இரண்  னர்வாழ்  ைமயங்க ம் 

ெபா ப்ப ளிக்கப்பட் டி ந்தன. தீப் பி டிக்கும் 
நிைலயில் மிக்கும் ேமாச மான கட்டத்தில் 
நான் இவற்ைற ெபா ப்ேபற்ேறன் என 
கூற டி ம். அவ்வா றான நிைலயில் நான் 
ெபா ப்ேபற்ற பின்னர் நிைல ைம கைள 

 ைம யாக சரி ெசய்  சிைற ைகதி கைள 
பா  காக்கும் நட வ டிக்ைககள் ன்ென
த்த  மட்  மல்ல சிைற அதி கா ரி களின் 

ெகாள்ைள, குற்றச்ெச யல்கைள  ைம
யாக த த்  நி த்த ம் நட வ டிக்ைக 
எ த்ேதன். ஒ  சில அதி கா ரி கைள இட மாற்
றிேனன். ஆகேவ இவ்வா றான ெசயற்பா 
கைள நான் ன்ென த்த கார ணத் தினால் 
திட்ட மிட்ட சதித் திட்டத்ைத ன்ென த்  
எனக்கு எதி ராக சதித் திட்டம் நிகழ்த்தி 
என்ைன பழி வாங் கி ள்ளனர் என்ேற கூற 
ேவண் ம். இவர்கள் கூ  வைதப் ேபான்  
எந்த ெவா  குற்ற ம் என்னால் இடம்ெப
ற வில்ைல. 
நான் சிைறக்கு ெசன்ற  உண்ைமேய.

அ  ரா த ரம் சிைறச்சாைல மற் ம் ெவலிக்
கைட சிைறக்கு ெசன்ேறன் .நான் எப்ே பா
ேம சிைற கைளப் பார்ைவ யிட ெசல் ம் 

ேவைள களில் தலில் சிைற சைம ய ல
ைறக்ேக ெசல்ேவன். சிைறக் ைகதி க க்கு 
ைற யாக உண  வழங்கப்ப  கின்றதா என்

ப ைதேய தலில் கவ னிப்ேபன். அன் ம் 
அவ்வாேற நான் ெசன்ேறன். அதி கா ரி க

ைள ம் நான் கண்கா ணித்ேதன். அன்  நான் 
ெசன்  சில பகு தி கைள பார்ைவ யிட்ேடன். 
அதைன நான் ம க்க வில்ைல. ஆனால் 
அவற்ைற ம்  தாண்டி என்னால் எந்த குற்
ற ம் நிக ழ வில்ைல. அேதேபால் நான் ஒ  
ெபண் டன் சிைறக்கு ெசன்ற தாகக் கூ
கின்றனர். ஆனால் நான் அவ்வா  ெசல்ல
வில்ைல. அவ்வா  என் டன் வந்த தாகக்  
கூ ம் ெபண்  யார் என்  கூட எனக்குத் 
ெதரி யா . இவ்வா  நான் ெசன்ற தற்கான 
ஆதா ரங்கள் இ ந்தால் தலில் அவற்ைற 
ெவளிப்ப த்த ேவண் ம்.  டிந்தால்  
அவற்ைற ெவளிப்ப த்  மா  நா ம் ேகட்
க்ெ காள் கின்ேறன்.
குடி ேபா ைதயில் சிைறக்கு ெசன்ேறன் என 

கூ  வ ம் ெபாய்யான குற்றச்சாட்டாகும். 
நான்  சிைறச்சா ைலகள் ம  சீ ர ைமப்  
பத விைய ஏற் க்ெ காண்ட நாளில் இ ந்  
ஒ  தட ைவ ேய ம் குடித்  விட்  சிைற
க க்கு ெசன்ற தில்ைல. அ  மட்  மல்ல 
சிைறக்குள் ெசல் ம் ேவைளயில் ஆ  தங்
கைள ெகாண்  ெசல்ல டி யா . ைகய டக்க 
ெதாைல ேப சி ையக் கூட ெகாண்  ெசல்ல 
டி யா . அவ்வா  இ ந் ம் மிகப்ெப

ரிய ெபாய்கைள கூறி ஏன் இவ்வா  ெசய்
கின்றனர் என எனக்கும் விளங்க வில்ைல. 
அேதேபால் அைமச் சுப்ப த விைய றக்க 
ேவண் ம் என எனக்கு யா ம் வலி  த்

த வில்ைல. ஊட கங்களில் எனக்கு எதி ராக 
பார  ர மான குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்
கப்பட்ட பின்னர் அர சாங்கத்தின் நலன் 
க தி நாேன சிந் தித்  அைமச் சுப்ப த விைய 
றக்க நட வ டிக்ைக எ த்ேதன். ஜனா தி ப

திேயா அல்ல  பிர த மேரா என்ைன பதவி 
வில கு மா  வலி  த்த வில்ைல. இந்த கால
கட்டத்தில் ஒ க்க மான சிைறக் கூ டங்கைள 
உ  வாக்கி அர சாங்கத் திடம் ைகய ளித் 
விட்  நான் பதவி வில கிேனன்.
நான் ெசய்த தவ  க க்காக அைமச் சுப்

ப த விைய றந்த தாக கூ  வ  ெபாய்யான 
விமர்ச ன மாகும். ெஜனிவா விவ கா ரங்கள் 
ெசன்  ெகாண் ள்ள நிைலயில் ஜனா தி
பதி அ த்த தாக அெம ரிக்கா ெசல்ல வி ந்த 
நிைல யி ம் அர சாங்கத்ைத ம் ஜனா தி ப
தி ைய ம் ெந க்க டிக்குள் தள்ளக் கூ டா  
என்ப தற்காக நானா கேவ இந்த தீர்மானம் 
எ த்ேதன். இந்த சூழ்ச்சி தமிழ் லம்ெபயர் 
தரப்  களால் அர சாங்கத் க்கு வி த்த தாக்
கு த லா கேவ இதைன நான் க   கின்ேறன். 
என்ைன இலக் கு ைவத்  இவ்வா றான குற்
றச்சாட்ைட சுமத்தி அர சாங்கத்ைத ெந க்க
டிக்குள் தள் ம் சூழ்ச் சிேய இதன் பின்ன
ணியில் இடம்ெபற் ள்ள . நான் ட்டாள் 
அல்ல.  இந்த சூழ் சிகள் எனக்கு நன்றாக 
விளங் கி ய . அதற்கா கேவ நானாக பதவி 
றந்ேதன். நான் குற்ற வாளி என்பைத ஒ

ேபா ம் ஏற் க்ெ காள்ள மாட்ேடன்.
அ  மட்  மல்ல அ  ரா த ரம் சிைறச்சா

ைலயில் தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள சித்
தி ர வைத ெசய்ேதன் என்ப ம் அவர்கைள 
ழந்தா ளிட்  ப்பாக் கிைய ெகாண்  

அச் சு த் தி ய தா க ம் கூ ம் குற்றச்சாட்  
உண்ைமக்குப் றம்பா ன . நான் அவர்க
டன் உைர யா டி ய  உண்ைம. அவர்க
க்கு ஏேத ம் குைற பா கள் உள்ளதா 

என்பைத நான் ஆராய்ந்  பார்த்ேதன். 
அதற்கு அப்பால் எந்த ெவா  சம்பவ ம் 
இடம்ெபறவில்ைல. சிைறைகதிகள் மீ  
ைக ைவக்கக்கூட இல்ைல. திட்டமிட்  
அரசாங்கத்ைத பழிவாங்கும் ெசயற்பா கள் 
இடம்ெபற்  வ கின்ற . இப்ேபா  
என்மீ  சுமத்தப்பட் ள்ள குற்றச்சாட்  
குறித்  விசாரிக்க எந்தவித தைலயீ க ம் 
அ த்தம் ெகா க்கா  அைமதியாக 
உள்ேளன். என் மீதான குற்றச்சாட்ைட 
ஜனாதிபதி ம் பிரதம ம் ஆராய்ந்  
நடவடிக்ைக எ க்க டி ம். அரசாங்கம் 
எ க்கும் எந்த தீர்மானத் க்கும் நான் 
கட் ப்ப ேவன். ஆனால் ஒ ேபா ம் 
நான் குற்றம் ெசய்ததாக ஏற் க்ெகாள்ளேவ 
மாட்ேடன்  என ம்  அவர்  தன  
நிைலப்பாட்ைட ெதரிவித்தார். 

எல்ைல...
 உள்ள . 2024 ஆம் ஆண்  வைர அைனத்

ைத ம் சகித் க் ெகாள்ள ேவண் டிய நிைல 
காணப்ப  கி ற   என அப ய ராம விகா
ைரயின் விகா ரா தி பதி த்ெதட் ேவ 
ஆனந்த ேதரர் ெதரி வித்தார்.
அப ய ராம விகா ைரயில் ேநற்  இடம்

ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் கலந்  
ெகாண்  க த்  ைரக்ைக யி ேலேய  ேமற்
கண்ட வா  குறிப் பிட்டார்.

 அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,

நல்லாட்சி அர சாங்கத் தினால் ஏற்பட்ட 
பாதிப்பில் இ ந்  நா  மீள ேவண் ம் 
என்ப தற்கா கேவ 2019 ஆம்  ஆண்  ஆட்சி 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ன் னின்  ெசயற்
பட்ேடாம்.

 மக்க ம் பல்ேவ  எதிர்பா ர்ப்  க க்கு 
மத் தி யில்  ஆட்சி மாற்றத்ைத ஏற்ப த் தி
னார்கள். ஆனால் இன்  அைன வரின் எதிர்
பார்ப் ம் ெபாய்யாக்கப்பட் ள்ள .
சுயா தீன நி  வ னங்க ளி ன ம் திைணக்க

ளங்க ளி ன ம் பிர தா னிகள் பதவி வில கு
கி றார்கள். பிறி ெதா  தரப் பினர் அைனத்

ைத ம் சகித் க் ெகாண்   ெசயற்ப  கி
றார்கள்.சுயா தீன நி  வ னங்கள் தற்ே பா  
அர சி யல்ம யப்ப த்தப்பட் ள்ளன.
ெகாவிட்19 ைவரஸ் தாக்கத்  ைத க த்திற் 

ெகாண்  நா  த  விய ரீதியில் ஊர டங்கு 
சட்டம்  அ ல்ப  த்தப்பட்  ள்ள . 
இதனால் எவ் வித பய ம் ஏற்ப ட வில்ைல.  
வீதியில் ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  சாத னங்கள் 
மாத் தி ரேம இல்ைல. வாகன ெநரிசல் 
அதி க மா கி ள்ள . ஊர டங்கு சட்டத்தின் 
ேதால் விைய வாகன ெநரிசல் ஊடாக 
விளங்கிக் ெகாள்ளலாம்.

ம  பா  ன  சா  ைல  கைள  திறப்ப  தற்கு 
அ  மதி வழங்கப்ப ட வில்ைல என 
அர சாங்கம் குறிப் பி  கி ற . ஆனால்  ம
பா ன சா ைலகள் திறக்கப்பட்  ம  ெகாத்
தணி உ  வாகும் அள க்கு ம  பா ன சா
ைல க க்கு ன்பாக ம  பி ரி யர்கள் நீண்ட 
வரி ைசயில் காத் தி ந்தார்கள். மக்க ம்  
ெபா ப் டன் ெசயற்பட ேவண் ம் . 
அர சாங்கம் சி  பிள்ைளத் தன மாக ெசயற்ப

 கி ற .
தவைற தி த்திக் ெகாண்  அர சாங்கம் 

சிறந்த ைறயில் ெசயற்பட ேவண் ம். 

என ஆேலா சைன வழங் கிேனாம்.எம  
ஆேலா ச ைன க க்கு மதிப்ப ளிக்கப்ப ட
வில்ைல. தற்ே பா  க  ைம யாக விமர்
சிக் கிேறாம் . அத ைன ம் அர சாங்கம் 
ெபா ட்ப த்த வில்ைல. ஆகேவ இனி 
ெசய்வதற்ெகான் மில்ைல. 2024 ஆம் 
ஆண்  வைர அைனத்ைத ம் சகித் க் 
ெகாண்டி க்க தீர்மானித் ள்ேளாம்.  ஆட்சி 
மாற்றத் க்கு ன்னின்  ெசயற்ப வதால் 
மக்கள் வின ம் ேகள்விக க்கு பதிலளிக்க 
கடைமப்பட் ள்ேளாம் என்றார்.

ம பான...
சுகா தார பா  காப்  ஆைட கைள அணிந்த 

வண்ணம் சுமார் 20 ேபர் வைரயில் 
இைணந்  ச க இைட ெவ ளிையப் ேபணி 
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்ைத ன்ென த் தி
ந்தனர். சக பா டி க க்கு ம  வி ந்   
ெபா  மக்க க்கு க ங் கஷ்டம்,  ம  பான 
விற்பைன நிைல யங்கள் அத் தி யா வ சிய 
ேசைவயா?, பணக்கா ரர்க க்கு பார்டி  

ஏைழ க க்கு ன்பம், பல்ெ பா ள் அங்
கா டிகள் திறப்   நைட பாைத வர்த்த கர்கள் 
தவிப்  உள் ளிட்ட பல்ேவ  சு ேலாகங்கள் 
எ தப்பட்ட பதா ைத கைள தாங் கி ய வா  
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்  தம  எதிர்ப்ைப 
ெவளிப்ப த் தினர்.
இந் நி ைலயில் ஆர்ப்பாட்டத்ைத ன்ென
த்த ேகாட்ைட ரயில் நிைலயம் அ ேக 

வந்த ேகாட்ைடப் ெபாலிஸ் நிைலய 
ெபாலிஸ் கு  வினர் ஆர்ப்பாட்டத்ைத 

கைலக்க உத்த ர விட்டனர். இதன்ே பா  
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்க க்கும் ெபாலி ஸா க்
கு மி ைடேய  வாய்த் தர்க்கம் ஏற்பட்ட .
ம  பான விற்பைன நிைல யங்கைளத் 

திறக்க எந்த அடிப்ப ைடயில் அ  ம திக்
கப்பட்ட  என ஆர்ப்பட்டக்காரர்கள் 
இதன்ே பா  ேகள்வி எ ப் பினர். தம  
சுய ெதாழில் யற் சி க க்குக் கூட தைட 
விதிக்கப்பட் ள்ள சந்தர்ப்பத்தில் ம  பான 
விற்பைன நிைல யங்க க்கு அ  மதி வழங்

கப்பட்ட  எப்படி என அவர்கள் ேகள்வி 
எ ப் பினர்.
இதன்ே பா  குறித்த இடத் தி லி ந்த 

ேகாட்ைட ெபாலிஸ் நிைலய உயர் ெபாலிஸ் 
அதி காரி ஒ வர் '  இவ்வா றான ஆர்ப்பாட்
டங்கைள ன்ென க்க டி யா ' என 
ஆர்ப்பாட்டக் காரர்க க்கு அறி வித்தார்.

 எனி ம் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் தம  
ஆர்ப்பாட்ட ேகாஷங்கைள ன் ைவத்
க்ெ காண் டி ந்த ேபா  திடீ ெரன 

ெபாலிஸார், ஆர்ப்பாட்டத்ைத ஏற்பா  
ெசய்த தாகக் கூறப்ப ம் ஐக் கிய சுய ெதாழில் 
வர்த்தக சங்கத்தின்  தைலவர் சார்ள்ஸ் 
பிரதீப் உள்ளிட்ட இ வைர பலாத்காரமாக 
இ த் ச் ெசன்  ஜீப் வண்டியில் ஏற்றினர். 
பின்னர் அவ்வி வ ம் தனிைமப்ப த்தல் 
சட்ட திட்டங்கைள மீறிய குற்றச்சாட்டில் 
ைக  ெசய்யப்பட்டதாக ெபாலிஸார் 
அறிவித்தனர்.

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)
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(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)76 ஆவ ..
இந்த கூட்டத்ெ தா டரில் கலந்  ெகாள்வ தற்காக அெம

ரிக்கா ெசன் ள்ள  ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ 
தன்கிழைம ஐ.நா.ெபா ச்சைப கூட்டத்தில் உைர யாற்
ற ள்ளார்.
ெகாவிட்–19 ைவரஸ் ெதாற் ப்ப ர வலில் மீள்வ தற்

கான நம் பிக்ைகயின் லம் ெநகிழ்ச் சிைய ேமம்ப
த்தல், நிைல ேப றான தன்ைமைய மீளக்கட் டி ெய ப்
தல், மியின் ேதைவ கைளக் கவ னத் திற்ெ காள்ளல், 
மனித உரி ைம க க்கு மதிப்ப ளித்தல் மற் ம் ஐக் கிய 
நா கள் சைபயின் ம  ம லர்ச்சி என்ற ெதானிப்ெ பா
ளின் கீழ் இடம்ெப ற ள்ள 76ஆவ  ெபா ச்சைப 

கூட்டத்தில் பன்னாட்  தைல வர்க ம் கலந்  ெகாள்
ள ள்ளனர்.
ஐ.நா ெபா ச்சைப விவா தத்தில் 193 உ ப்  நா

களின் பிர தி நி தி க ம் உைர யாற்ற உள்ளனர். ஐ.நா 
சாச னத்தின் பிர காரம் சர்வ ேதச அைமதி மற் ம் பா
காப்  விட யங்கைள கலந்  ைர யா ம் ெபா ப்  
ெபா ச்ச ைபக்கு உள்ள . இத ன டிப்ப ைடயில் மனித 

உரி ைமகள், சர்வ ேதச சட்டம் மற் ம் ெபா  ளா தார, 
ச க, கலாச்சார, கல்வி மற் ம் சுகா தாரத் ைற களில் 
ஒத்  ைழப்   உள் ளிட்ட விட யங்கள் குறித்  விவா திக்
கப்ப ம்.
பல்  ைறசார் விட யங்கள் மீதான விவா தங்களின் 

பின்னர் இ  தி யாக ஆண் டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்ச்சி நிரல் 
ெவளி யி டப்ப ம். இதில் திட்ட மிட்ட கூட்டங்கள், 
பா  காப்  சைப  மற் ம் மனித உரி ைமகள் ேபரைவ 
உ ப் பி னர்களின் எதிர்கால ஒப் தல் மற் ம் நிதி ஒ க்
கீட்  அங் கீ காரம் என்பன தீர்மா னிக்கப்ப ம். கடந்த 
ஆண்டில் 320 தீர்மா னங்கள் நிைற ேவற்றப்பட்ட டன் 
103 கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.  
இேதேவைள நாைள ஆரம்ப மாக உள்ள ெபா ச்

சைப கூட்டத்தில் பங்ேகற்ப தற்காக  அெம ரிக்க 
ஜனா தி பதி ேஜா ைபடன், இந் திய பிர தமர் நேரந் திர 
ேமாடி மற் ம் சீன ஜனா தி பதி ஜி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட  
பன்னாட்  தைலவர்க ம் ஐ .நா .கூட்டத்தில் 
கலந் ெகாள்ள ள்ளனர். இதன்ேபா  பன்னாட்  
தைலவர்கைள ம் ஜனாதிபதி ேகாட்டபாய ராஜபக்்ஷ 
சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .

சீனி... 
அதன் பிர காரம் தற்ேபா  நாட்டில் ைகயி ப்பில் 

இ க்கும் சீனி ெதாைக எதிர்வ ம் ஒன்றைர மாதங்
க க்ேக ேபா  மா ன  என ம் அவர்கள் ெதரி வித்
ள்ளனர்.
 நாட் க்கு ஒ  மாதத் க்கான சீனி ேதைவப்பா  

45ஆயிரம் ெமட்ரிக் ெதான்னாகும். தற்ேபா  ைகவசம் 
இ ப்ப  சுமார் 75ஆயிரம் ெமட்ரிக் ெதான் வைர
யாகும். இவ்வா றான நிைலயில் சீனி இறக் கு ம திக்கு 
அ  மதி வழங்கா விட்டால் எதிர்கா லத்தில் சீனிக்கு தட்
ப்பா  ஏற்ப ம் சாத் தியம் இ க் கின்ற .
ேம ம் இலங்ைகக்கு பிர தா ன மாக தற்ேபா  சீனி 

இறக் கு மதி ெசய்யப்ப  வ  இந் தி யாவில் இ ந்
தாகும். சீனி ெதாைகக்கான உத்த ர  (ஓடர்) வழங்கி 
எம  நாட் க்கு கிைடப்ப தற்கு ஒ  மாத காலம் வைர 
ெசல் ம். தற்ேபா   ைகவசம் இ க்கும் சீனி ஒன்றைர 
மாத காலத் க்ேக ேபா  மா ன . அதனால் எதிர்வ ம் 
இரண்  வாரங்க க்குள் சீனி ெகாண்  வ  வ தற்கான 
உத்த ர  (ஓடர்) வழங்க ேவண் ம் என்ேற இறக் கு ம தி
யா ளர்கள் சுட் டிக்காட்  கின்றனர்.
எனேவ அர சாங்கம் சீனி இறக்குமதிக்கான தைடைய 

ேம ம் இரண் வார காலத் க்கு நீடித்தால் , 
சந்ைதயில் சீனிக்கு தட் ப்பா  ஏற்ப வைத த க்க 
டியாமல்ேபாகும் என ம் அவர்கள் ெதரிவிக்கின்றனர்.

பால்மாவின்...
இந் நி ைல யி ேலேய பால்மா அதி க ரிப்  ெதாடர்பில் 

ேநற்  ன் தினம் சனிக் கி ழைம இர  பால்மா இறக்
கு ம தி யா ளர்க க்கும் நிதி அைமச்ச க் கு மி ைடயில் 
விேசட ேபச் சு வார்த்ைத ெயான்  ன்ென க்கப்பட்
ட . இதன்ே பா  ஒ  கிேலா கிராம் பால்மாவின் 
விைலைய 200 பா வா ம், 400 கிராம் பால்மா விைன 
100 பா வா ம் அதி க ரிக்க இணக்கப்பா  எட்டப்பட்
ள்ள .
இந்த விைல அதி க ரிப் பிற்கான அ  ம திையப் 

ெபற் க்ெகாள்வ தற்காக வர்ேவார் அ  வல்கள் அதி
கா ர ச ைபக்கு இ  குறித்  இவ்வாரம் அறி விக்கப்ப ட

ள்ள .  வர்ேவார் அ  வல்கள் அதி கா ர சைப அ
ம தி ய ளிக்கும் பட்சத்தில் பால்மாவின் விைல அதி க
ரிப்  இவ்வாரம் தல் நைட  ைறக்கு வ ம் என்  
எதிர்பார்க்கப்ப  கி ற .
இதன் ன்னர் 400 கிராம் பால்மாவின் விைல 380 
பா வா க ம், ஒ  கிேலா கிராம் பால்மாவின் விைல 

945 பா வா க ம் காணப்பட்ட . எனி ம் இறக் கு மதி 
நி  வ னங்களின் ேகாரிக்ைகக்கு அைமய விைல அதி க
ரிக்கப்பட்டால் 400 கிராம் பால்மாவின் திய விைல 
480 பாவாக ம், ஒ  கிேலா கிராம் பால்மாவின் 
விைல 1145 பாவாக ம் உயர்வைட ம் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .  

அம்பாந்ேதாட்ைட...
அம்பாந்ே தாட்ைட நகர பிதா எராஜ் ெபர்னாண்ேடா 

ெபாலி ஸாரால் ேநற்  ைக  ெசய்யப்பட்டார். 
ேநற் க்காைல பம்ப லப் பிட்டி ெபாலிஸ் நிைல

யத்தில் சர ண ைடந்தைத ெதாடர்ந்  அவர் இவ்வா  
ைக  ெசய்யப்பட்ட தாக ெபாலிஸ் ேபச்சாளர் சிேரஷ்ட 
ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் நிஹால் தல் வ குறிப் பிட்டார்.
இந்நிைலயில், ைக  ெசய்யப்பட்ட நகர பிதா எராஜ் 

ெபர்னாண்ேடா விடம் வாக்கு லம் ஒன் றிைன பதி  
ெசய் ள்ள ெபாலிஸார், அவைர ெபாலிஸ் பிைணயில் 
ெசல்ல அ  ம தித் ள்ளனர்.
கடந்த 14ஆம் திகதி  இர  ேவைளயில், தன  காரில், 

ெகாத்த லா வல எவ னி  பகு திக்கு எராஜ் ெபர்னாண்ேடா 

தனி யாக ெசன் ள்ள தாக கூறப்ப ம் நிைலயில்,  எந்த 
கார ணத்ைத ம் கூறா  தன்ைன ம், தன் டன் இ ந்த 
மற்ைறய பா  காப்   உத் தி ேயா கத்த ைர ம் தாக் கி ய
தாக, தனியார் பா  காப்  நி  வன ஊழியர் ஒ வர் 
பம்ப ல ப்பிட்டி ெபாலிஸ் நிைல யத்தில்  கடந்த 15ஆம் 
திகதி  ற்பகல்   ெசய் ள்ள ைறப்பாட்டில் கூறப்
பட் டி ந்த .
இந் நி ைல யி ேலேய பம்ப ல ப்பிட்டி ெபாலிஸ் நிைலய 

ெபா ப்ப தி காரி பிர தான ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர்  அனில் 
ஜயந்தவின் கீழ்  சிறப் க் கு  இ  ெதாடர் பி லான 
விசா ர ைண கைள ன்ென த்த . அதன் பிரதிபலனாக 
அம்பாந்ேதாட்ைட நகர பிதாைவக் ைக  ெசய்ய 
நடவடிக்ைக எ க்கப்பட்ட நிைலயிேலேய அவர் 
ெபாலிஸில் சரணைடந் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

120000...
 ேநற்  ஞாயிற் க் கி ழைம நாட்ைட வந்த ைடந்தன. 

நாட்டில் கடந்த ேம மாதம் தல் ஸ் ட்னிக் தற்
கட்ட த ப் சி வழங்கும் பணிகள் ன்ென க்கப்பட்
டன.
எனி ம் பின்னர் ரஷ்யா வினால் ஸ் ட்னிக் த ப்
 சி கைள இறக் கு மதி ெசய்வ  மட் ப்ப த்தப்பட்
ட ைமயால் இரண்டாம் கட்ட மாக வழங் கு வ தற்கான 
த ப் சி ெதாைக கிைடக்கப் ெப  வதில் தாமதம் 
ஏற்பட் டி ந்த . பின்னர் இலங்ைக இரா ஜ தந் திர மட்
டத்தில் வி த்த ேகாரிக்ைகக்கு அைம யேவ ேநற்ைறய 

தினம் 1,20,000 த ப்  சிகள் நாட்ைட வந்த ைடந்தன.
இவற்ைற இவ்வாரம் தல் கண்டி மாவட்டத்தில் 

இரண்டாம் கட்ட மாக  வழங்க தீர்மா னித் ள்ள தாக 
சுகா தார அைமச்சு ெதரி வித் ள்ள . இவ்வா  நாட்
க்கு கிைடக்கப் ெபற ள்ள ஸ் ட்னிக் த ப்  சி கைள 

3 தினங்க க்குள் மக்க க்கு வழங்க எதிர்பார்க்கப்ப
 கி ற . அதற்க ைமய இரண்டாம் கட்ட த ப்  சி ம் 

வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் கண்டி மாவட்டத்தில் 
20 வய க்கு ேமற்பட்ே டாரில் 99 சத வீ த மா ேனா
க்கு ைமயான த ப் சிகள் வழங்கப்பட்  

நிைறவைடந்தி க்கும் என் ம் சுகாதார அைமச்சு 
சுட்டிக்காட்டி ள்ள .

பரீட்ைச...
ஏற்க னேவ தீர்மா னிக்கப்பட்ட தினங்களில்  எவ் வித 

மாற்றங்க ம் ெசய்யப்ப ட வில்ைல. இ  குறித்த கலந்
 ைர யா டல்க ம் ன்ென க்கப்ப ட வில்ைல என்  
இலங்ைக பரீட்ைசகள் திைணக்க ளத்தின் பிரதி 

ஆைண யாளர் நாயகம் பிர ண வ தாசன் ெதரி வித்தார்.
எதிர்வ ம் நவம்பரில் நடத்  வ தற்கு தீர்மா னிக்கப்

பட் ள்ள பரீட்ைசகள் ெதாடர்பில் வின விய ேபா  
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
பரீட்ைச கைள நடத்  வ தற்கு ஏற்க னேவ தீர்மா னிக்

கப்பட்ட திக தி களில் இ  வ ைரயில் எந்த மாற்ற ம் 
ெசய்யப்ப ட வில்ைல. கல்விப் ெபா த் தரா தர சாதா ரண 
மாண வர்க க்கான ெசயன் ைற பரீட்ைச கைள நடத்

 வ  குறித்  அவ தானம் ெச த்தப்பட்  வ  கி ற . 
எனி ம் கல்வி அைமச்சு மட்டத் தி லான தீர்மா னத்தின் 

பின்னேர இ  குறித்  அறி விக்கப்ப ம் என்றார்.
கடந்த சில மாதங்க க்கு ன்னர் நைட ெபற்ற 2020 

ஆம் ஆண் க்கான கல்விப் ெபா த் தரா தர சாதா ரண 
மாண வர்க க்கான ெசயன் ைற பரீட்ைசகள் இ  வ
ைரயில் இடம்ெப ற வில்ைல. ெகாவிட் ெதாற்  மற் ம் 
அதிபர்  ஆசி ரி யர்களின் ேவைல நி த்த ேபாராட்டம் 
என்பன வற்றால் ெசயன் ைற பரீட்ைசகள் இடம்ெப
ற வில்ைல. இதனால் அந்த மாண வர்களின் ெப  ேப
கள் ெவளி யா வ தி ம் பாரிய தாமதம் ஏற்பட் ள்ள .
இந் நி ைல யி ேலேய இந்த ஆண் க்கான உயர்தர 

மற் ம் ல ைமப்ப ரிசில் பரீட்ைச கைள எதிர்வ ம் நவம்
பரில் நடத்  வ தற்கு தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள . எனி ம் 
நாட்டில் தற்ேபா ள்ள ெகாவிட் நிைலைமையக் 
க த்திற்ெகாண்  திட்டமிடப்பட் ள்ள திகதியில் 
பரீட்ைசகள் இடம்ெப மா என்ற சந்ேதகம் எ ந் ள் 
ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

அதிதீவிர...
குைற வ ைடந் ள்ள தாக ெவளிக்கள ேநாயாளர் 

ெதாடர்பான விேசட ைவத் திய நி ணர் உ ல் திஸா நா
யக்க ெதரி வித்தார்.
நாட்டில் தற்ே பா  ெகாவிட் ெதாற்றாளர் எண் ணிக்

ைகயில் ஏற்பட் ள்ள வீழ்ச் சிக்கான காரணி ெதாடர்பில் 
ெதளி  ப த் ம் ேபா  இதைனத் ெதரி வித்த அவர் 
ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக குைற வ

ைட தலில் த ப் சி வழங்கல் க் கிய பங் கிைன வகிக்
கி ற . த ப் சி வழங்கும் பணிகள் ேவக மாக ன்
ென க்கப்பட்  வ  வதால் அதி க ள வாேனார் ெகாவிட் 
ெதாற் க்குள்ளான ேபாதி ம், தீவிர நிைல ைமைய 

அைடதல் குைற வ ைடந் ள்ள .
அத்ே தா  தற்ே பா  ஒட் சிசன் ேதைவ  ைடய ெதாற்

றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக பாரி ய ளவில் குைற வ ைடந்
ள்ள ைமயால் ஒட் சி ச  ட னான சிகிச்ைச ப க்ைககள் 
ேபாதி ய ளவில் இ ப்பில் உள்ளன. கடந்த காலங்களில் 
அதி தீ விர சிகிச்ைச பிரிவில் அ  ம திக்கப்பட டி யா த
ள விற்கு அதி தீ விர சிகிச்ைச பிரி  பற்றாக் குைற காணப்
பட்ட .
ஆனால் தற்ே பா  அதி தீ விர சிகிச்ைச பிரி  களில் 

ேபாதி ய ள  இடம் காணப்ப  கி ற . த ப் சி வழங்கல் 
மற் ம் ேபாக்குவரத்  கட் ப்பா களினால் நாம் 
ெபற் க்ெகாண்ட பிரதிபலன் இ ேவயாகும். இேத 
நிைலைமைய ெதாடர்ந் ம் ேபண ேவண் ம் என்றார்.

ெதாற்றாளர்...
ேநற்ைறய தினம் மாைல வைர 1297 ெகாவிட் 

ெதாற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டனர். அதற்க 
ைமய இ  வைரயில் ெகாவிட் ெதாற் தி ெசய்யப் 
பட்ேடார் எண்ணிக்ைக 504 055 ஆக உயர்வைடந் 
ள்ள . இவ்வா  இனங்காணப்பட்ட ெதாற்றாளர் 
களில் 432 038 ேபர் குணமைடந் ள்ளனர். 59 892 
ேபர் ெதாடர்ந் ம் சிகிச்ைச ெபற்  வ கின்றனர்.
இந்நிைலயில் ேநற்  ஞாயிற் க்கிழைம 

சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் 
உ திப்ப த்தப்பட்ட 103 மரணங்க டன் 
ெமாத்த ெகாவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்ைக 12 
125 ஆக உயர்வைடந் ள்ள .
ே ந ற்  உ தி ப் ப த் த ப் ப ட் ட 

மரணங்களில் 56 ஆண்க ம் 47 ெபண்க ம் 
உள்ளடங்குகின்றனர். இவர்களில் 77 ேபர் 60 
வய க்கு ேமற்பட்ேடாராவர். இேதேபான்  30 
வய க்கு குைறவாேனாரில் இ வ ம் இதில் 
உள்ளடங்குகின்றனர். 

170 ேகாடி...
சுமார் 170 ேகாடி பா க்கும் அதிக ெப மதிெகாண்ட 

ேபாைதப் ெபா டன் ைக  ெசய்யப்பட்ட 9 
பாகிஸ்தானியர்கைள ம் த ப் க் காவலில் ைவத்  
விசாரிக்க ெகா ம்  நீதிவான் நீதிமன்றம் ேநற்  
அ மதியளித்த .  
குறித்த சந்ேதக நபர்கள் ேநற்  ன்தினம் 18 

ஆம் திகதி, கைரக்கு அைழத்  வரப்பட்  ெபாலிஸ் 
ேபாைதப் ெபா ள் ஒழிப்  பணியகத்தினரிடம் 
ைகயளிக்கப்பட்டி ந்த நிைலயில், ேநற்   (19) அவர்கள் 
ெகா ம்  நீதிவான் நீதிமன்றில் ஆஜர்ெசய்யப்பட்டனர். 
இதன்ேபா  அவர்கைள எதிர்வ ம் 24 ஆம் திகதிவைர 
ெபாலிஸ் ேபாைதப் ெபா ள் ஒழிப்  பணியகத்தில் 
த த்  ைவத்  விசாரிக்க நீதிமன்றம் அ மதியளித்த .

 த ப் க் காவல் விசாரைணயின் ேபா ,   
உைர ெபயர்ப்பாளர் ஒ வரின் உதவிையப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ம் இதன்ேபா  நீதிமன்றம் 
அ மதியளித்த .

ன்னதாக மட்டக்களப்  ெபாலிஸ் அத்தியட்சரின் 
கீழான கு க்கு கிைடத்த தகவல் பிரகாரம், 
ெதற்கு ஆழ் கடலில் சிறப்  சுற்றிவைளப் க்கள் 
ன்ென க்கப்பட்டன.  தலில் கடந்த ஆகஸ்ட்  

மாதம் 30 ஆம் திகதி  336 ேகாடி பா க்கும் அதிகமான 
ெப மதி மிக்க 336 கிேலா 300 கிராம் ெஹேராயின் 
ேபாைதப் ெபா ள் ைகப்பற்றப்பட்ட . அதன்ேபா  
7 பாகிஸ்தானியர்கள் ைக  ெசய்யப்பட்டி ந்தனர். 
ெதற்கு கடற்பரப்பில் 740 கடல் ைமல் ெதாைலவில் 
அந்த  சுற்றிவைளப்  இடம்ெபற்றி ந்த . 

அதன்ேபா  ைகதாேனா ம் த ப் க் காவலின் கீழ் 
விசாரிக்கப்பட்டனர்.

 இந்நிைலயிேலேய ெதற்கு கைரயிலி ந்  850 கடல் 
ைமல்க க்கு அப்பால்  கடந்த 10ஆம் திகதி இர   
150 பக்கற் க்களில் அைடக்கப்பட்ட ெஹேராயி டன் 
9 ஈரான் நாட்டவர்கள் ைக  ெசய்யப்பட்டனர். 
இவர்கள் ஈரான் நாட்டவர்களாக இ ந்த ேபா ம் 
தற்ேபா  பாகிஸ்தானிேலேய வசித்  வ வதாக 
விசாரைணயாளர்கள் ெதரிவித்தனர் . அதனால் 
அவர்கைள பாகிஸ்தான் பிரைஜகளாக க த டி ம் 
என அவர்கள் கூறினர்.
ேநற்  ன்தினம்  (18) சந்ேதக நபர்கள் , ெஹேராயின் 

ெதாைக, கடத்தல் மீன் பிடிப் படகுடன்  சுற்றிவைளப்  
அதிகாரிகளால் ெகா ம்  ைற கத் க்கு அைழத்  
வரப்பட்டனர்.  இவ்வா  எ த்  வரப்பட்ட ெஹேராயின்
ெதாைகயின் ெப மதி 170 ேகாடி பா க்கும் 
அதிகம் என ம் 170 கிேலா 866 கிராம் நிைறெகாண்ட 
ெஹேராயின் இவ்வா  ைகப்பற்றப்பட் ள்ளதாக ம் 
ெபாலிஸார் கூறினர்.  இந்நிைலயிேலேய ெபாலிஸ் 
ேபாைதப் ெபா ள் ஒழிப்  பணியக அதிகாரிகளிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட்ட குறித்த சந்ேதக நபர்கள் ேநற்  
மன்றில் ஆஜர் ெசய்யப்பட்  த த்  ைவத்  விசாரிப் 
பதற்கான அ மதி ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள .
ேபாைதப் ெபா ள்  ஒழிப்  பணியகத்தின்  பிரதிப் 

ெபாலிஸ் மா அதிபர் ேஜ.ஏ. .பி. ஜயசிங்கவின் 
ேமற்பார்ைவயில் ேபாைதப் ெபா ள் ஒழிப்  பிரிவின் 
பணிப்பாளர்  சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் சாமந்த 
விேஜேசகரவின் கீழ் சிறப்  கு வினர்  த ப் க் காவல் 
விசாரைணகைள ஆரம்பித் ள்ளனர். 

(எம்.மேனாசித்ரா)
நாட்டின் சில பிரேதசங்களில் ன்ென க்கப்பட்ட 

சுற்றிவைளப் க்களில் தங்க ஆபரணக் ெகாள்ைள 
உள்ளிட்ட பல்ேவ  குற்றச் ெசயல்க டன் 
ெதாடர் ைடய சந்ேதக நபர்கள் நால்வர் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ெபாலிஸ் ஊடகப்பிரி  
ெதரிவித் ள்ள .
மித்ெதனிய ெபாலிஸ் பிரிவில் ஜூலம்பிட்டி சந்தியில் 

தங்காைல குற்ற விசாரைணப் பிரிவினரால் ேநற்  
ன்தினம் சனிக்கிழைம ேமாட்டார் ைசக்கிெளான்  

நி த்தி ேசாதைனக்குட்ப த்தப்பட்ட ேபா  அதில் 
பயணித்த நபர் 8 கிராம் ெஹேராயி டன் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ெபாலிஸ் ஊடகப்பிரி  
ெதரிவித் ள்ள .
இவ்வா  ைக  ெசய்யப்பட்ட சந்ேதக நபர் 

35 வய ைடய ஜூலம்பிட்டி பிரேதசத்ைதச் 
ேசர்ந்தவராவார். குறித்த சந்ேதக நபர் ெதாடர்பில் 
ன்ென க்கப்பட்ட ேமலதிக விசாரைணகளில் 

அவர் தங்க ஆபரண ெகாள்ைள சம்பவங்கள் மற் ம் 
இடங்கைள பதி  ெசய்தலில் ேமாசடியில் ஈ பட்டைம 
உள்ளிட்ட பல்ேவ  குற்றச் ெசயல்க டன் 
ெதாடர் ைடயவர் என்ப  ெதரியவந் ள்ள .
அத்ேதா  இவரால் ன்ென க்கப்பட்ட பல்ேவ  

குற்றச் ெசயல்க டன் ெதாடர் ைடய 23 வய ைடய 

ஜூலம்பிட்டி பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த பிறிெதா  சந்ேதக 
நப ம் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார்.
குறித்த இ  சந்ேதக நபர்க ம் வலஸ் ல்ல, 

ெபலியத்த, தங்காைல மற் ம் எம்பிலிபிட்டி ஆகிய 
ெபாலிஸ் பிரி களில் இடம்ெபற்ற பல்ேவ  குற்றச் 
ெசயல்க டன் ெதாடர் ைடயவர்கள் என்ப  
ேமலதிக விசாரைணகள் லம் ெதரியவந் ள்ள . 
இவர்கள் வலஸ் ல்ல ெபாலிஸ் நிைலயத்தில் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளேதா ,  வலஸ் ல்ல 
ெபாலிஸார் ேமலதிக விசாரைணகைள ன்ென த்  
வ வதாக ெபாலிஸ் ஊடகப்பிரி  ேம ம் 
ெதரிவித் ள்ள .
இேதேபான்  ராகைம ெபாலிஸ் பிரிவில் 

ெவலிபில்ேலவ பிரேதசத்தில் ெகாள்ைள சம்பவத் டன் 
ெதாடர் ைடய 31 மற் ம் 30 வய ைடய இ  சந்ேதக 
நபர்கள் ைக  ெசய்யப்பட்  விசாரைணக க்கு 
உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.
இதன் ேபா  குறித்த இ  சந்ேதக நபர்க ம் 

ராகைம ெபாலிஸ் பிரிவில் இடம்ெபற்ற பல 
ெகாள்ைளச் சம்பவங்க டன் ெதாடர் ைடயவர்கள் 
என்ப  ெதரியவந் ள்ள . அத்ேதா  இவர்களால் 
ெகாள்ைளயிடப்பட்ட தங்க ஆபரணங்கள் பல ம் 
ெபாலிஸாரால் ைகப்பற்றப்பட் ள்ளதாக ெபாலிஸ் 
ஊடகப்பிரி  ேம ம் ெதரிவித் ள்ள .

குற்றச்ெசயல்கள் பலவற் டன்
ெதாடர் ைடய நால்வர் ைக (எம்.மேனாசித்ரா)

தனிைமப்ப த்தல் விதிகைள மீறியைம ெதாடர்பில் ேநற்  
ஞாயிற் க்கிழைம காைல 6 மணி டன் நிைறவைடந்த 
24 மணித்தியாலங்க க்குள் 551 நபர்கள் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.
அதற்கைமய கடந்த ஆண்  ஒக்ேடாபர் 30 ஆம் திகதி தல் 

இ வைரயில் 75,058 ேபர் தனிைமப்ப த்தல் விதிகைள 
மீறியைம ெதாடர்பில் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ெபாலிஸ் 
ஊடகப்பிரி  ெதரிவித் ள்ள .
இைவ தவிர ேசாதைனகளின் பின்னர் 851 வாகனங்களில் 

பயணித்த 1307 ேபர் ேமல் மாகாணத்திலி ந்  ெவளிேயற 
அ மதிக்கப்பட் ள்ளனர். இேதேபான்  833 வாகனங்களில் 
பயணித்த 1261 ேபர் ேமல் மாகாணத்திற்குள் ெசல்ல 
அ மதிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் ெபாலிஸ் ஊடகப்பிரி  
ேம ம் ெதரிவித் ள்ள .

551 ேபர் ைக

யாழ். ங்கு தீைவ பிறப்பிடமாக ம் ெகா ம்  13 ஐ வதிவிடமாக ம் ெகாண்ட 
சிவசாமி ெசல்வக்குமார் (ெந க்குளம் CSC ைவன் ஸ்ேடார்ஸ் உரிைமயாளர்) 
அவர்கள் ேநற்  19.09.2021 ஞாயிற் க்கிழைம காைல இைறபதம் எய்தினார்.
அன்னார் அமரர்களான சிவசாமி, லலித்தாம்பிைக ஆகிேயாரின் அன்  மக ம் 

சசிகலாவின் அன் க் கணவ ம் சேராஜாவின் அன்  ம மக ம் ேஷஸான்,தி க் 
ஷன், வி ஷன் ஆகிேயாரின் அன் த் தந்ைத ம், பரிமளபவானி, அமரர் சிவக்குமார், 
தமிழ்ெசல்வி, லலித்குமார் ஆகிேயாரின்  சேகாதர ம் சிறிகந்தநாதன் (canada), 
இரஞ்சலிங்கம் (UK), சிவசாந்தி, தாமைரச் ெசல்வி, கைலச்ெசல்வி, ேமாகன் 
ஆகிேயாரின் ைமத் ன ம் அ ணன், அற் தன், கீர்த்திகா, சுபா , ராகவன், 
சங்கவன் ஆகிேயாரின் மாமா ம் த ணியின் ெபரியப்பா ம் நிேராஷன், நிேவதன், 
நிேவதிதா, பரத்ராஜ், ெகவின், ேதஷாத் ஆகிேயாரின் சித்தப்பா மாவார்.
அன்னாரின் இ திக்கிரிையகள் இன்  20.09.2021 திங்கட்கிழைம பகல் 12 மணியள 

வில் ெபாரைள கனத்ைத ெபா மயானத்தில் நைடெபற்  த டல் தகனம் ெசய்யப் 
ப ம். உற்றார், உறவினர்கள், நண்பர்கள் இவ்வறிவித்தைல ஏற் க்ெகாள்ள ம்.

தகவХ:எЪ.ேதவż நாН(ைமНΤனУ)

ெதாைலேபż :0773334313

மரண அ ˙НதХ

 (ெந க்குளம் CSC ைவன் ஸ்ேடார்ஸ் உரிைமயாளர்)
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ஆப்கா னிஸ்தானில்  கிழக்கு 
நக ரான ஜலா லாபாத் மற் ம் 
தைல நகர் கா லில் இடம்ெபற்ற 
ெதாடர் குண்  ெவடிப்  களில் 
குைறந்த   7 ேபர் பலி யா ன டன் 
30 ேப க்கும் அதி க மாேனார் காய
ம ைடந் ள்ள தாக  தலிபான் வட்
டா ரங்கள் ெதரி விக் கின்றன. 
ேமம்ப த்தப்பட்ட ெவடிக்கும் 

உப க ர ணங்கைளப் பயன்ப த்
திேய இந்தக் குண் த் தாக் கு
தல்கள் நடத்தப்பட் ள்ளன.
நங்கர்ஹார் மாகா ணத்தின் 

தைல ந க ரான ஜலா லா பாத் தில்   
அன்ைறய தினம்  குைறந்த  4 
குண்  ெவடிப் கள் இடம்ெபற்
ற தா க ம் அவற்றில் 3 குண்  

ெ வ டி ப்  க ள் 
த லி  ப ான் க ளின்  
வ ா க  னங் கைள 
இலக்  கு  ைவத்  
நடத்தப்பட்  ள்
ள தா க ம் சம்ப
வத்ைத ேநரில் 
க ண் ட  வ ர் க ள் 
ெதரி விக் கின்றனர்.  
இந்தத் தாக் கு

தல்க க்கு எந்த
ெவா  கு ம் 
இ  வைர உரி ைம
ேகா ர வில்ைல.
ேமற்படி குண் த் தாக் கு தல்

களின்  பின்ன ணியில்  ஐ.எஸ் 
தீவி ர வா தி க டன் ெதாடர்ைபக் 

ெகாண்ட  ஐ.எஸ்.
ேக.பி. (ெகாேராஸன்  
மாகாண ஐ.எஸ். 
கு  வினர்)  என 
அ றி  ய ப் ப ம் 

ஐ.எஸ்.எல்.ேக. ஆ தக் கு  வி 
னர் உள்ள தாக  ேதான்  வ தாக தலி 
பான் வட்டா ரங்கள் கூ  கின்றன. 
இந் நி ைலயில் இந்தத் தாக் கு த

ல்க க்குக் காரணமானவர்கைள 
சட்டத்தின் ன்பாக நி த்த 
தலிபான் அதிகாரிகள் தீவிர விசா 
ரைணகைள ஆரம்பித் ள்ளதாக 
ெதரிவிக்கப்ப கிற .

ேயம னிய ேஹாதிக் கிளர்ச் சி யா
ளர்கள் 2018 ஆம் ஆண்     தம   
ஆ தக் கு வின் சிவி லிய தைல
வ ரான சாெலஹ்  அல் சம்மாட் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட டன் 
ெதாடர்  பட்ட 9 ேப க்கு தம  
அதி கா ரிகள் ேநற்  ன் தினம் 
சனிக் கி ழைம மர ண தண்டைனைய 
நிைற ேவற் றி ள்ள தாக அறி வித்
ள்ளனர்.
ேஹாதிக் கிளர்ச் சி யா ளர்க 

ளின்  கட் ப்பாட் டி லி ந்த வட 
ேயமனின் ெப மளவான பகு
திக்குத் தைல வ ராக பதவி வகித்  
வந் தி ந்த  சாெலஹ் அல் சம்மாட், 

2018 ஆம் ஆண்   ஏப்ரல்  மாதம்  
ேயம னிய ேமற்குக் கடற்கைர 
ைற க நக ரான ெஹாேடய்
டாவில் ச தி தைல ைம யி லான 
கூட்ட ைமப் ப் பைட யினர்  நடத்
திய தாக் கு தலில் ெகால்லப்பட் டி
ந்தார்.
இந் நி ைலயில் இந்தப் ப

ெகாைல ெதாடர்பில் ேஹாதிக் 
கிளர்ச் சி யா ளர்களின் நீதி மன்
றத்தில் குற்றச்சாட் க் குள்ளான  
சுமார் 60 ேபரில் 17 ேப க்கு  
மர ண தண்டைன  விதித் த் தீர்ப்
ப ளிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் 
அவர்களில்  9 ேப க்கு ேநற்  

ன் தினம்  ேயம னிய தைல நகர் 
சனா வி ள்ள  தஹ்ரீர் ச க்கத்தில் 
ப்பாக் கியால் சுட்  மர ண தண்
டைன நிைற ேவற்றப்பட் ள்ள 
 தாக கிளர்ச் சி யா ளர்க க்கு ஆத
ர வான சபா ெசய்தி கவர் 
நிைலயம் கூ  கி ற .

 17 வய  சி வன் ஒ வன் 
உள்ள டங்க லாக ேமற்படி 9 
ேப ம் அல் சம்மாட்டின் ப  ெகா
ைலக்கு சில மாதங்கள் கழித் க் 
ைக  ெசய்யப்பட் டி ந்தனர்.
இந்த மர ண தண்டைன நிைற

ேவற்ற ங்களான  ேஹாதி தைல
வர்கள் மற் ம் சனா நக ர வா சிகள் 
ன்பாக இடம்ெபற் ள்ள .
அேத ச மயம் ேமற்படி வழக் 

கில் ச தி   டிக் கு ரிய இள வ
ரசர்  ெமாஹமட்  பின் சல்மான், 
மற் ம் ன்னாள்  அெம ரிக்க 
ஜனா தி பதி  ெடானால்ட் ட்ரம்ப் 
உள்ள டங்க லான 7 ேப க்கு விசா
ர ைணயில் ஆஜ ரா காத நிைலயில் 
நீதி மன்றத்தால் மர ண தண்டைன 
விதிக்கப்பட் ள்ளைம குறிப் பி டத்
தக்க . 

ஆப்கானில் ெதாடர் குண்  ெவடிப் கள்
7 ேபர் உயிரிழப் ; 30 ேபர் காயம்

ேயம னிய கிளர்ச் சி க்கு  அர சியல் தைல வரின்
ப  ெகாைல ெதாடர்பில் 9 ேப க்கு மர ண தண்டைன
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இலங்ைக வீரர்களின் 
வ ைக ெபங்க ர் அணிக்கு 
திய பரி ணா மத்ைத ம் பலத்
ைத ம் த  வ தாக அணித் 
தைலவர் விராட் ேகாஹ்லி 
ெதரி வித் ள்ளார்.
எங்கள் அணியில் மாற்

றங்கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
மாற்  வீரர்க ளாக சிலர் 
ேசர்க்கப்பட் ள்ளனர். த லா
வ  பகு தியில் ஆடிய ேகன் 
ரிச்சர்ட்சன், சம்பா ஆகிேயார் 
தனிப்பட்ட கார ணங்க க்காக 
வில கி ள்ளனர். அவர்க க்கு 
பதி லாக ேசர்க்கப்பட் ள்ள 
இலங்ைக வீரர்க ளான வனிந்  
ஹச ரங்க, ஷ்மந்த சமீரா 
இலங்ைகயில் அதிகளவில் 
கிரிக்ெகட் விைள யாடி 
இ க் கி றார்கள். அங் குள்ள 
ஆ  க ளங்க ம், எமி ேரட்ஸில் 
உள்ள ஆ  க ளங்க ம் ஏறக் கு
ைறய ஒேர மாதி ரி யாகத் தான் 
இ க்கும். அதனால் இங்கு 
எப்படி பந்  வீச ேவண் ம் 
என்ப  அவர்க க்கு ெதரி ம். 
அவர்க ள  திறைம 

அணிக்கு மிகப்ெப ரிய உத வி
யாக இ க்கும். சில வீரர்கள் 
வில கி னா ம் நாங்கள் வ
வாக இ ப்ப தா கேவ உணர்
கிேறாம். திய வீரர்கள் 
வ ைக, எங்க க்கு திய 
பரி மா ணத்ைத ெகா த் ள்ள . 

தல் பாதியில் எப்படி விைள
யா டி ேனாேமா அேத ேவட்ைக, 
மன உ  தி டன் 2ஆவ  கட்டத்
தி ம் விைளயாட ேவண்டிய  
க்கியம் என்  ெபங்க ர் 

அணித் தைலவர் ேகாஹ்லி 
ெதரிவித் ள்ளார். 

பாகிஸ்தா க்கு 
சுற் ப்ப யணம் 
ேமற்ெ காள்ள வி
ந்த இங் கி லாந்  
கிரிக்ெகட் அணி தங்
க ள  டிைவ 48 
மணி ேநரத் திற்குள் 
ஆேலா சித்  பின்னர் 
அறி விப்ப தாக ெதரி
வித் ள்ள .
பாகிஸ்தான் சுற்
ப்ப யணம் ேமற்ெ காண்ட நி  ஸி

லாந்  கிரிக்ெகட் அணி பா  காப்  
கார ணங்க க்காக ெதாடரில் விைள
யாட கைடசி நிமி டங்களில் ம ப்  
ெதரி வித்த . இந் நி ைலயில் பாகிஸ்
தானில் உள்ள தங்கள் பா  காப்  
ெதாடர்  அதி கா ரி க ளிடம் சூழல் 
குறித்  கலந்தா ேலா சித்  வ  வ
தா க ம், அ த்த மாதம் சுற் ப்ப
யணம் ேமற்ெ காள் ம் திட்டம் 
குறித்  பின்னர் அறி விப்ப தா க ம் 
இங் கி லாந்  கிரிக்ெகட் சைப ெதரி
வித் ள்ள . 
இதனால் பாகிஸ்தான் 

கிரிக்ெகட் சைப க ம் 
அதிர்ச்சியைடந் ள்ள .

ஐ.பி.எல். ெதாடரில் ம்ைப 
இந் தியன்ஸ் அணியின் பயிற் சி
யா ள ராக உள்ள இலங்ைகயின் 
கிரிக்ெகட் ஜாம்பவான் மேஹல 
ஜய வர்தன இந் திய அணியின் 
பயிற் சி யா ள ராக ெபா ப்ேபற்க 
ம த் ள்ள தாக தக வல்கள் ெவளி
யா கின. அத்ேதா  இலங்ைகயின் 
இளம் அணி யான 19 வய திற் குட்
பட்ேடா க்கான அணியின் பயிற்
சி யா ள ர ாவதற்கு எண் ணி ள்ள 
நிைல யி ேலேய மேஹல இந் திய 
அணியின் தைலைமப் பயிற் சி

யாளர் பத விைய ம த்த தாக ெதரி
விக்கப்பட்ட .
இதைன அவர் ஒ  இந் திய 

ஊட கத் திற்கு அளித்த ேநர்கா ண
லின்ேபா  ெதரி வித்த தா க ம் 
ெசய் திகள் ெவளி யா கின.
இந் நி ைலயில் அைவ கிசு கி

சுக்கள் என்  மேஹல ஜய வர்தன 
தன  விட்டர் பக்கத்தில் பதி
விட் ள்ளார். 
குறித்த ஊட கத் திற்கு 

ேபட்டியளித்தாரா என்  அவர் 
தன  விட்டர் கணக்கில் 
ேகள்வி எ ப்பி ள்ளார்.

 Virakesari Monday September  20, 2021
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மΫНதாரா மேஹலமΫНதாரா மேஹல
பǾФżயாளУ சУИ ைச Μ НΤ ˙ளЖகС

இП ைறய ஐ.Ǽ. எХ.  ேபாЛſ
 ெபЗகτУ எ У  ெகாХகНதா

இரί 7.30 மaЖΜ

 ெபЗகτУ அaЖΜ பலС  ேசУЖΜС ெபЗகτУ அaЖΜ பலС  ேசУЖΜС

இலЗ ைக ΗரУகЦஇலЗ ைக ΗரУகЦ
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Vendors busy selling vegetables to anxious consumers in a crowded street in Pettah on Saturday (18)   – J. Sujeewakumar/ENCL

UK to remove 
Sri Lanka from 
COVID-19 ‘red list’
Sri Lanka will be removed from the red list of the United 
Kingdom (UK) with effect from Wednesday (22), the UK 
government said, in a move that is likely to see the return of 
high spending tourists from the former colonial power visiting 
the island nation.

Sri Lanka has been in the red list since June 08, as part 
of a group of countries the UK government has defined as 
particularly high-risk for new and emerging strains of SARS-
CoV-2, the virus that causes COVID-19. British passport holders 
visiting red list countries have to spend more money and time 
on quarantine.

Sri Lanka, Turkey, Pakistan, the Maldives, Egypt, Oman, 
Bangladesh and Kenya will be removed from the red list from 
September 22, before it switches to a simpler two-tiered travel 
system from the current three-tiered traffic light system, 
allowing for fully-vaccinated persons to travel with simple and 
cheaper rules, it said.

“Today’s changes mean a simpler, more straightforward 
system. One with less testing and lower costs, allowing more 
people to travel, see loved ones or conduct business around the 
world while providing a boost for the travel industry,” Grant 
Shapps Transport Secretary said in its government website.

Research conducted by the World Travel & Tourism Council 
(WTTC) has revealed Sri Lanka’s economy was facing a loss 
of more than 260 million Sri Lankan rupees each day when it 
remained on the UK’s ‘Red List’ for travel.

If a traveler re-entering the UK after visiting a red list country, 
he or she has to spend 11 nights in a quarantine hotel, at a cost of 
£2,285 for solo travelers.

Sri Lanka saw over 254,000 UK travelers visit the country in 
2018 before it fell by around 20% in 2019, due to the Easter 
Sunday attack. UK nationals have been the highest foreign 
travelers to Sri Lanka after India in both 2018 and 2019.

Passengers, who are not recognised as fully-vaccinated with 
the vaccines and certificates under England’s international 
travel rules, will still have to take a pre-departure test, a day 2 
and day 8 PCR test and self-isolate for 10 days upon their return 
from a non-red list country under the new two-tiered travel 
programme.

-economynext

President arrives in US for UN 
General Assembly
President Gotabaya Rajapaksa arrived in New York on 
Saturday (18), to attend the UN General Assembly on 
Wednesday.

The 76th Session of the UNGA begins on Tuesday, under 
the theme “Building resilience through hope – to recover 
from COVID-19, rebuild sustainably, respond to the needs 
of the planet, respect the rights of people, and revitalize the 
United Nations.”

He was welcomed by Mohan Pieris, Permanent 
Representative of Sri Lanka to the United Nations. President 
Rajapaksa will hold bilateral discussions with several heads 
of state, his office said. President Rajapaksa who was a long-
term resident of the US was also a former citizen.

The Foreign Ministerial level summit of the General 
Assembly is expected to meet on Monday.  Foreign Minister 
G.  L.  Pieris is also in New York.

President Rajapaksa is also billed to address the Food 
Systems Summit on Thursday and a High-level Dialogue on 
Energy on Friday.

Railway coaches from India arrive
Sri Lanka has received 20 railway coaches from India under 
160-coach contract valued 82.6 million US dollars funded by 
a line of credit, the Indian embassy in Colombo said.

The 20 coaches had reached Colombo on Friday (17), 
taking the total delivered so far to 60 units. There were 20 

more ready in India awaiting shipment. The first coaches 
had arrived in Sri Lanka in March 2021 and trials were 
conducted. The Indian made coaches are custom built for Sri 
Lanka requirements, the statement said.

The coach deal with Rail India Technical and Economic 
Service (RITES) Ltd, an Indian state firm and Sri Lanka is 
part of a 318 million dollar line of credit involving railway 
engines and upgrades to track.

Cabinet approves 300MW power plant 
to New Fortress Energy
The Cabinet last week approved the controversial share 
transfer of the 300 MW Yugadanavi Power Station in 
Kerawalapitiya to New Fortress Energy Inc., a US-based 
energy company, a Sunday newspaper stated.

The Cabinet had approved the cabinet paper presented by 
Minister of Finance Basil Rajapaksa despite objections raised 
by three Cabinet Ministers, namely Vasudeva Nanayakkara, 
Wimal Weerawansa, and Udaya Gammanpila who criticized 
the manner in which the cabinet paper was presented to the 
cabinet meeting outside of the meeting agenda without first 
distributing the paper among the ministers.

The ministers, The ministers had also pointed out that the 
proposed deal would create a monopoly in local liquefied 
natural gas (LNG) supply.

However, the Ministry of Finance would now transfer a 
total of 40% of shares at US$ 300m, owned by the Treasury 
to New Fortress, together with the rights to supply natural 
gas to the existing Yugadanavi Power Station.

News in Brief

Foreign Minister Prof. G. L. Peiris 
reaffirmed Sri Lanka’s active commitment 
to dialogue and engagement with the 
Commonwealth at a virtual meeting with 
the Commonwealth Secretary-General 
Patricia Scotland in New York.

Foreign Minister Peiris recalled that 
Sri Lanka as a founding member of the 
Commonwealth remains proactive and 
committed to the values, principles and 
objectives of the Organization. Sri Lanka 
looks forward to further collaboration with 
the Commonwealth in a number of areas 
including commerce, education, vocational 
training and climate change. The Minister 
stated that Sri Lanka has been successful 
in Mangrove restoration and has emerged 
as a Commonwealth Blue Charter leader. 

Sri Lanka recently initiated a “climate 
and green economy” focusing on food 
security centric agricultural production and 
renewable energy.

The Foreign Minister also briefed 
Secretary-General Scotland on the steps 
taken by local institutions in the country 
with respect to reconciliation. This is an 
ongoing process, and the country requires 
sufficient space for the local institutions to 
deliver on their mandates. The work done 
by these institutions cannot be replaced or 
taken over by external bodies. He referenced 
the ad-hoc mechanism that the Office of the 
High Commissioner for Human Rights is 
trying to establish and stated that it is not 
acceptable to Sri Lanka and not in line with 
the spirit and letters of the UN Charter.

Sri Lanka received another four million doses 
of the Chinese Sinopharm COVID-19 vaccine on 
Saturday (18), the final batch of an order placed 
by the State Pharmaceutical Corporation (SPC).

The Chinese embassy tweeted that the 
consignment sees the conclusion of a contract 
the SPC had entered with the manufacturer.

Sri Lanka has received a total of 26 million 
doses of Sinopharm to date. It is the most widely 
used vaccine in the island, with over 10 million 
people getting the first dose, out of whom over 8 
million have been fully vaccinated.

By Friday (17) 13.72 million has received the 
first dose of one of the five COVID-19 vaccines 
administered in Sri Lanka, while 10.9 million 
have received both first and second doses.

State Minister of Production, Supply and 
Regulation of Pharmaceuticals Channa 
Jayasumana said by Friday (17) health authorities 
had vaccinated 50% of the population.

“In the beginning our main aim was to vaccinate 
everyone above 30 years old. According to the 
statistics, by mid-2020, there are approximately 
11.5 million people in that above 30, category. 
We have achieved that target to a considerable 
level now,” Jayasumana said.

“Our aim, next, was to vaccinate 20-29 years 
old. In that group we have 3.3 million people. 
Altogether, we have 14.8 million people left to 
be vaccinate,” he said, adding that this will be 
done with 713,000 doses of the Pfizer-BioNTech 
vaccine that are due in the comings weeks.

“With the decision to vaccinate all in the 15-
19 age group, and children with congenital 
disorders and other comorbidities in the 12-14 
age group, we now have a total of 16.7 million 
people,” he said.

Meanwhile, another 103, COVID-19 related 
deaths were reported on Saturday (18), bringing 
the death toll to 12,125, the Government 
Information Department announced. 1,297 
people tested positive for COVID-19, on Sunday, 
announced the Army Commander, while 1,002 
COVID-19-related patients recovered and were 
discharged raising total to 432,038, the Health 
Ministry announced.

-ENCL/economynext

The Election Commission is to seek action from Speaker 
Mahinda Yapa Abeywardena following the prison incident 
involving MP and State Minister Lohan Ratwatte. 

The Commission said that it will seek the intervention of the 
Speaker to restore public confidence on public representatives.

Among other matters, the incident involving State Minister 
Lohan Ratwatte was discussed when the Election Commission 
met Friday (17).

The Commission noted that the incident posed a threat to the 
safety of prisoners and was a violation of human rights.

The Election Commission also noted that the incident posed a 
challenge to law and order.

At the meeting chaired by the Chairman of the Elections 
Commission, Nimal Punchihewa, it was also observed that 
the incident damages the confidence the public have on their 
representatives.

The Commission also noted that the prison incident raises 
doubts in the minds of the public on democracy and free and 
fair elections.

As a result, the Commission has decided to urge the Speaker 
to take appropriate action to reinforce public confidence on 
public representatives.

-Colombo Gazette

The Consumer Affairs Authority (CAA) has 
been blocking the entry of milk powder to the 
market through its price control power, is 
expected to relax the restriction next week, 
which may allow imported supplies to reach the 
market, reports said.

State Minister for Consumer Affairs Lasantha 
Alagiyawanna had met milk powder importers 
on Saturday (18) to discuss a new price control 
and had agreed to a Rs 200 increase per kilogram 
compared to Rs 350 request made earlier.

It will be submitted to government committee 
on cost-of-living for approval.

Sri Lanka’s Consumer Affairs Authority had 
created severe hardships for people creating 
shortages of milk powder and liquefied 
petroleum gas with its price control, forcing 
importers to halt operations to prevent going 
bankrupt.

Price controls automatically lead to rationing 
and black markets.

If the price increase is allowed, and importers 
can bring in the produce a 400 gram pack of 
powder will go up by Rs 78 to Rs 458 rupees.

At the moment convertibility is at Rs 203 to 
the US dollar had been suspended for most trade 

transactions by the central bank, leading to the 
exchange rate floating in an over-the-counter 
market towards Rs 230 to the US dollar.

Newly appointed Central Bank Governor 
Nivard Cabraal lifted the price control within 
a day of assuming office and there is expected 
to be some volatility in rates as the market gets 
used to operating without controls and money 
starts flowing back after rates spike.

Meanwhile, Executive Director of the CAA, 
Thushan Gunewardene, is expected to resign 
next week.

-economynext
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BURNABY, British Columbia — Outside 
a TV studio in a Vancouver, British 
Columbia, suburb where Prime Minister 
Justin Trudeau of Canada was recording 
an interview days before the country’s 
election, a man shouted insults, mostly 
obscene, about Trudeau and his family 
while blasting Twisted Sister’s “We’re Not 
Gonna Take It” from a stereo on a cart.

Heckling is something Trudeau has 
always faced, but this time the attacks have 
new bite. After six years in office, a prime 
minister who promised “sunny ways” and 
presented himself as a new face is now the 
political establishment, with a track record 
and missteps for opponents to criticize. 
Even if the Liberal Party clings to its hold 
on Parliament, as observers expect, this 
bruising election campaign has done him 
no favors.

Ben Chin, the prime minister’s senior 
adviser, said that no politician could have 
sustained Trudeau’s initial popularity.

“If you’re in power for six years or five 
years, you’re going to have more baggage,” 
Chin said. “You have to make tough 
decisions that not everybody’s going to 
agree with.”

For much of his time in office, opposition 
party leaders have accused Trudeau of 
putting his personal and political interests 
before the nation’s good — of which the 
snap election being held Monday is the 
most recent example. They also have 
had rich material to attack him on over 
controversies involving a contract for a 
charity close to his family, and a finding 
that he broke ethics laws by pressing a 
minister to help a large Quebec company 
avoid criminal sanctions. And for every 
accomplishment Trudeau cites, his 
opponents can point to unfulfilled pledges.

Anti-vax protesters have thronged his 
events, some with signs promoting the far-
right People’s Party of Canada, prompting 
his security detail to increase precautions.

One rally in Ontario where protesters 
significantly outnumbered the police was 
shut down over safety concerns, and at 
another in the same province, the prime 
minister was pelted with gravel as he 
boarded his campaign bus. A local official 
of the People’s Party later faced charges in 
that episode of assault with a weapon.

Trudeau has many achievements since 
2015 to point to. His government has 
introduced carbon pricing and other 
climate measures, legalized cannabis, 
increased spending for Indigenous issues 
and made 1,500 models of military-style 
rifles illegal. A new plan will provide day 
care for 10 Canadian dollars a day per child.

Although his popularity has diminished, 
Trudeau’s star power remains. When he 
dropped by the outdoor terrace of a cafe 
in Port Coquitlam, an eastern suburb of 
Vancouver, for elbow bumps, quick chats 
and selfies with voters, a crowd soon 
swelled.

“We love you, we love you,” Joy Silver, 
a 76-year-old retired schoolteacher from 
nearby Coquitlam, told Trudeau.

But as Election Day nears, many 
Canadians are still asking why Trudeau 
is holding a vote now, two years ahead of 
schedule, with COVID-19 infections on the 
rise from the delta variant, taxing hospitals 
and prompting renewed pandemic 
restrictions in some provinces or delaying 
their lifting in others.

Also criticized was that he called the 
vote the same weekend Afghanistan fell to 
the Taliban, when Canadian troops were 
struggling to evacuate Canadians as well as 
Afghans who had assisted their forces.

“They’ve been struggling with answering 
that question the whole campaign,” said 
Gerald Butts, a longtime friend of Trudeau’s 
and a former top political adviser. “And 
that’s part of why they’re having trouble 
getting the message across.”

Trudeau has said that he needs to replace 
his plurality in the House of Commons with 
a majority to deal with the remainder of the 
pandemic and the recovery that will follow 
— although he avoids explicitly saying 
“majority.” The Liberal Party’s political 
calculation was that it was best to strike 
while Canadians still held favorable views 
about how Trudeau handled pandemic 
issues, particularly income supports and 
buying vaccines.

“We’re the party with the experience, the 
team and the plan to continue delivering 
real results for Canadians, the party with a 
real commitment to ending this pandemic,” 
Trudeau said at a rally in Surrey, another 
Vancouver suburb, standing in front of 
campaign signs for candidates from the 

surrounding area. “Above all, my friends, if 
you want to end this pandemic for good, go 
out and vote Liberal.”

During much of the 36-day campaign, the 
Liberals have been stuck in a statistical tie 
with the Conservative Party of Canada, led 
by Erin O’Toole, each holding about 30% 
of the popular vote. The New Democrats, a 
left-of-center party led by Jagmeet Singh, 
lies well behind at about 20%.

Kimberly Speers, a political scientist 
at the University of Victoria in British 
Columbia, said that Trudeau’s personality 
and celebrity may be working against him.

“The messaging, from the NDP and the 
Conservatives especially, is that it’s a power 
grab and it’s all about him,” she said. “And 
that message has just really seemed to stick 
with voters.”

Some scandals during Trudeau’s tenure 
have helped the opposition, too. In 2019, 
Trudeau’s veterans affairs minister, an 
Indigenous woman, quit amid allegations 
that when she was justice minister, he and 
his staff had improperly pressured her 
to strike a deal that would have allowed 
a large Canadian corporation to avoid a 
criminal conviction on corruption charges.

Despite his championing of diversity, 
it emerged during the 2019 election that 
Trudeau had worn blackface or brownface 
three times in the past. And last year 

a charity with deep connections to his 
family was awarded a no-bid contract 
to administer a COVID-19 financial 
assistance plan for students. (The group 
withdrew, the program was canceled, and 
Trudeau was cleared by the federal ethics 
and conflict of interest commissioner.)

His opponents have also focused on 
promises they say he has fallen short 
on, including introducing a national 
prescription drug program, creating a new 
electoral structure for Canada, lowering 
debt relative to the size of the economy, 
and ending widespread sexual harassment 
in the military and solitary confinement 
in federal prisons. The Center for Public 
Policy Analysis at Laval University in 
Quebec City found that Trudeau has fully 
kept about 45% of his promises, while 27% 
were partly fulfilled.

Singh has been reminding voters that 
Trudeau vowed to bring clean drinking 
water to all Indigenous communities. There 
were 105 boil-water orders in effect at First 
Nations when Trudeau took power, with 
others added later. The government has 
restored clean water to 109 communities, 
but 52 boil-water orders remain.

“I think Mr. Trudeau may care, I think 
he cares, but the reality is that he’s often 
done a lot of things for show and hasn’t 
backed those up with real action,” Singh 

said during the official English-language 
debate.

O’Toole, for his part, has sought to 
portray the vote as an act of personal 
aggrandizement.

“Every Canadian has met a Justin 
Trudeau in their lives: privileged, entitled 
and always looking out for No. 1,” he said 
at a recent event in rural Ottawa. “He was 
looking out for No. 1 when he called this 
expensive and unnecessary election in the 
middle of a pandemic.”

Security and secrecy have increased at 
Trudeau’s campaign stops after several of 
them were disrupted by protesters angry 
about mandatory COVID-19 vaccination 
rules and vaccine passport measures that 
the prime minister has imposed.

At the rally outside a banquet hall in 
the Vancouver suburb of Surrey, Trudeau, 
sleeves rolled up and microphone in hand, 
gave an energetic speech before diving into 
a mostly South Asian crowd eager to pose 
for pictures with him.

In a change from previous practice, the 
crowd had been gathered by invitation 
rather than by public announcement, 
partly to keep its size within pandemic 
limits, and no signs promoted the event on 
the formidable gate to the remote location. 
Up on the hall’s roof, two police snipers in 
camouflage surveyed the scene.

After an earlier rally in Ontario was 
canceled, Trudeau was asked if U.S. 
politics had inspired the unruly protests. 
His answer was indirect.

“I think we all need to reflect on whether 
we do want to go down that path of anger, 
of division, of intolerance,” he said. “I’ve 
never seen this intensity of anger on the 
campaign trail or in Canada.”

Translating wider poll results into precise 
predictions of how many seats the parties 
will hold in the next House of Commons is 
not possible. But all of the current polling 
suggests that Trudeau may have alienated 
many Canadians with an early election call 
and endured abuse while campaigning, for 
no political gain. The most likely outcome 
is that the Liberals will continue to hold 
power but not gain the majority he sought.

If that proves to be the case, Butts said, 
“it’s going to end up pretty close to where 
we left off, which is a great irony.” - NYT

LONDON — As relations between France 
and the United States sink to their lowest 
level in decades, Britain has emerged 
as the unlikely winner in a maritime 
security alliance that has sowed anger and 
recrimination across three continents.

The British government played an early 
role in brokering the three-way alliance 
with the United States and Australia to 
deploy nuclear-powered submarines in the 
Pacific, according to officials in London and 

Washington. The landmark agreement was 
announced hours after Australia canceled 
a $66 billion deal for diesel-electric 
submarines with France, provoking fury in 
Paris and quiet satisfaction in London.

For British Prime Minister Boris 
Johnson, who will meet this coming week 
with President Joe Biden at the White 
House and speak at the United Nations, it 
is his first tangible victory in a campaign 
to make post-Brexit Britain a player on the 
global stage.

Since leaving the European Union 18 
months ago, Britain has cast about for a 
place in the world. Brexiteers latched on to 

the phrase “Global Britain,” which always 
seemed more a marketing slogan than a 
coherent foreign policy.

Yet the deal sealed Wednesday, in which 
the United States and Britain would supply 
Australia with the submarines, confirmed 
Britain’s status as a military power with 
nuclear expertise, as well as a trusted ally 
of the United States. It also lent credibility 
to Johnson’s effort to build a British 
presence in Asia, a strategy that at first 
looked mostly like a nostalgic throwback to 
its imperial past.

Now, Britain has negotiated trade deals 
with Australia, Japan and South Korea, 
and deployed an aircraft carrier to help the 
United States keep an eye on China in the 
South China Sea, where Beijing is asserting 
its own imperial ambitions by constructing 
a chain of military installations.

“It does for the first time start to flesh 
out Global Britain,” said Kim Darroch, a 
former British ambassador to Washington. 
“We’re starting to build a real presence, in 
the defense and economic spheres, in that 
part of the world.”

Darroch cautioned that the economic 
dividends of the deal — how many jobs 

and how much money would flow to 
British factories — still had to be worked 
out with the United States. Joining a far-
flung security alliance also imposes costs 
and expectations on Britain, which is 
shrinking the size of its military and, like 
many countries, has had its public finances 
ravaged by the pandemic.

Still, for a country that was treated as 
little more than an afterthought by Biden 
in the recent withdrawal from Afghanistan, 
it was a welcome return to relevance. 
British officials cited the deal as proof of 
their ability to move adroitly in a post-
Brexit world — in this case, at the expense 
of a European neighbor.

Australia first approached Britain to 
propose that the British and Americans 
help it deploy nuclear-powered 
submarines, according to British officials. 
The Australians concluded that the diesel 
models provided in the French deal were 
not going to be adequate for a future in 
which China posed an ever greater threat.

Britain’s links with the United States 
on nuclear technology date back to a 1958 
defense agreement, so the concept of the 
two allies working together was not only 
natural but unavoidable. The United States 
will provide the highly enriched uranium 
that powers the submarines’ reactors.

Britain and Australia, officials said, made 
an aggressive sales pitch to Washington 
that included an exchange between 
Johnson and Biden in June at the Group 
of 7 meeting in Cornwall, England. Britain, 
they said, had to fend off American officials 
who questioned why Australia could not 
simply buy submarines directly from the 
United States.

Among Britain’s arguments: Its military 
protocols are more closely aligned with 
those of the Australian military, making it 
easier for the Australians to operate vessels 
also equipped with British technology. 
A Biden administration official said the 
White House never contemplated cutting 
Britain out of the alliance.

“It was largely a technical decision,” 
said Bates Gill, a senior research fellow 
at the Royal United Services Institute 

who is based in Sydney. “But it could 
also have been partially a decision about 
trustworthiness.”

For Johnson, who has made the “special 
relationship” with the United States the 
cornerstone of his foreign policy, the 
submarine deal was compensation for 
having his views on Afghanistan brushed 
aside by Biden.

Johnson, officials said, wanted the 
withdrawal to be contingent on conditions 
on the ground. Regardless of ruffled 
feathers, Johnson has made it clear that 
Britain will back Biden on his No. 1 priority: 
the competition with China.

“They’re making choices, and the choices 
have consequences,” said Thomas Wright, 
director of the Center on the United States 
and Europe at the Brookings Institution, 
who praised the British approach.

To some in Britain, those consequences 
might not be worth the benefits. Theresa 
May, Johnson’s predecessor as prime 
minister, warned that Britain could be 
dragged into a war with China over Taiwan.

In 2016, Johnson argued that leaving 
the EU would allow Britain to engage more 
independently with China. That was before 
Beijing cracked down on Hong Kong, a 
former British colony. Now, Britain’s China 
policy looks scarcely different from that of 
the United States.

Johnson hopes to build on Britain’s 
profile by playing host at a successful 
United Nations climate-change conference 
in November in Glasgow, Scotland. But it 
is not clear how much help he will get from 
Biden. Britain is pressing the United States 
to double its contribution to a $100 billion 
annual fund to help countries mitigate the 
impacts of climate change. It has yet to do 
so.

Britain, analysts said, may benefit 
from having a new foreign secretary, Liz 
Truss, who won praise in her last job for 
negotiating trade deals in Asia. Johnson 
demoted her predecessor, Dominic Raab, 
after he came under fierce criticism for 
staying on vacation last month in Crete 
when the Taliban swept into Kabul, the 
capital of Afghanistan.

“Liz Truss has her detractors,” said Peter 
Westmacott, a former British ambassador 
to Washington. But he said she was “as well 
placed as anyone to try and add substance 
to the slogan of Global Britain.”

For all of the satisfaction in London, 
Britain still faces daunting geopolitical 
realities. The submarine deal is likely to 
worsen its relationship with France, which 
is already strained by post-Brexit disputes 
over fishing rights and migrants crossing 
the English Channel.

The French government’s disdain for 
Britain was evident in its response to news 
of the alliance: It recalled its ambassadors 
to the United States and Australia but left 
its envoy to Britain — a gesture, the French 
media said, meant to convey that it viewed 
Britain as a bit player in the geopolitical 
drama. Other analysts said France was 
particularly irked because it believed the 
United States was rewarding Britain when 
it should be punished for leaving the EU.

Still, Johnson should not count on 
smooth sailing with Washington, either. 
Britain may yet find itself at odds over 
Northern Ireland, where Johnson is 
pressing for changes in post-Brexit trade 
arrangements.

On Friday, House Speaker Nancy Pelosi, 
on a visit to London, reiterated a warning 
that if Britain jeopardized the peace in 
Northern Ireland, Congress would not 
approve a trade agreement between Britain 
and the United States.

Beyond that, analysts said, Biden’s 
offhand treatment of Britain on 
Afghanistan, coupled with the short notice 
the White House gave France before 
announcing the security alliance, showed 
that the United States would pursue its 
interests without regard to the sensitivities 
of trans-Atlantic relationships.

“The most remarkable thing is how 
little the Americans are talking about this 
and how much the Brits are,” said Leslie 
Vinjamuri, director of the U.S. and the 
Americas program at Chatham House, 
a British research institution. “That 
basic fact captures a lot about the special 
relationship. Special doesn’t mean equal.”

- NYT

2 MONDAY, SEPTEMBER 20, 2021 DAILY EXPRESS

INSIGHTINSIGHT

Trudeau seeks a fresh start, but many 
voters see a power grab
By Ian Austen

By Mark Landler

Submarine deal gives post-brexit Britain 
its moment on the global stage

@
Co
py
rig
hts



RAMALLAH, Occupied West Bank 
– Israeli forces have detained dozens 
of Palestinians in recent days in a 
campaign of mass arrests in response 
to an embarrassing high-security 
prison escape earlier this month.

According to figures from 
the PLO’s Negotiations Affairs 
Department and the Palestinian 
prisoners’ organisation Addameer, 
more than 100 Palestinians have 
been arrested since six high-profile 
Palestinian prisoners escaped from 
Gilboa prison in northern Israel on 
September 6.

“We have documented an average 
of 14 arrests per day in the occupied 
West Bank since the men escaped,” 
Milena Ansari from Addameer told 
Al Jazeera. “This does not include the 
Palestinians arrested within Israel.”

All six men who tunnelled out 
of the prison are now back in 
Israeli custody after the final two 
Palestinians surrendered to troops in 
Jenin city early on Sunday.

Amid the manhunt for the 
missing men, Israeli forces carried 
out retaliatory raids against family 
members of the escapees in the Jenin 
area, which was already restive, 
arresting and interrogating them 
before releasing some.

The arrests and raids have also 
focused on Ramallah, Hebron, 
Nablus and surrounding villages.

A number of Palestinian children 
were also swept up in the latest wave 
of arrests. Thirteen-year-old Mustafa 
Amira, from the town of Nilin near 
Ramallah, was arrested by Israeli 
soldiers last week while he was on 

village land close to a separation wall 
built by Israel to divide the area from 
settlements.

His father Khalil Amira told Al 
Jazeera that Mustafa and his cousin 
Muhammad, 15, were arrested and 
beaten by about 10 Israeli soldiers 
and held in detention overnight by 
Israeli police without being given 
food or water.

Photos of Mustafa show him with a 
swollen and bruised eye and cuts on 
his face.

“He was dragged on the ground 
by the soldiers before being handed 
over to police who interrogated him 
for many hours,” Amira said.

“Why did so many armed men have 
to beat a young boy? If they had a 

case against him why didn’t they deal 
with him legally and lay charges?”

Amira said he was keeping his 
son home from school because the 
boy was still traumatised by his 
experience.

According to Ziad Abu Latifa, 
a paramedic with the Palestinian 
Red Crescent in el-Bireh, which 
regularly sends ambulances to Nilin, 
the beating and abuse of minors by 
Israeli security forces is an ongoing 
issue.

“I have dealt with many cases 
of minors being beaten, including 
with rifle butts, leading to fractures, 
bleeding and deep facial wounds,” 
Abu Latifa told Al Jazeera.

A number of Palestinian students 

have also been caught up in the 
dragnet.

“The targeting of students is a way 
to silence the voice of the youth and 
de-legitimise students because they 
have contributed to the mobilisation 
of popular resistance,” said Ansari.

Several Palestinian organisations 
and their employees, including 
agricultural and health committees 
as well as human rights groups, have 
also been raided or detained by the 
Israeli authorities in recent days.

On Wednesday, Israeli soldiers 
raided the headquarters of the 
General Trade Union of Workers 
in Services and Entrepreneurship 
Sector in Ramallah, seizing several 
computer hard discs and documents.

The Defence for Children 
International – Palestine (DCIP), 
the Health Work Committees (HWC) 
and the Union of Agricultural Work 
Committees (UAWC) were also 
recently raided, with employees 
arrested, computers and documents 
seized, and some of the offices 
forcibly closed for six months.

Ansari said Israel describing 
Palestinian groups as “illegal 
organisations linked to promoting 
public events” is a deliberate attack 
on grassroots movements and 
transitional solidarity against Israel’s 
apartheid policy.

“It’s important not to be dragged 
into Israel’s narrative of events 
as they always try to justify their 
military operations on ‘security 
grounds’  and this has been going on 
for a long time,” said Ansari.   

- Al Jazeera
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Israel carries out mass arrests 
of Palestinians after jailbreak

RABAT - Morocco's moderate Islamist Justice and Development 
Party (PJD), which was thrashed at last week's elections, on 
Sunday denounced "violations and irregularities" at the polls.

The PJD had headed Morocco's governing coalition for a 
decade but saw its support collapse at the September 8 vote, 
dropping from 125 of parliament's 395 seats to just 13.

Local elections held the same day confirmed the party's 
crushing defeat.

The party "denounces the violations and irregularities" at 
the polls, including "massive use of money", "manipulation of 
reports" and "names crossed off the electoral lists or appearing 
twice", it said in a statement following Saturday's extraordinary 
session of the party's national council.

These "forms of electoral corruption... led to the announcement 
of results that do not reflect the substance of the political map 
and the free will of the voters", the statement added.

Interior Minister Abdelouafi Laftit has said the voting 
process took "under normal circumstances" apart from 
isolated incidents. Morocco's King Mohammed VI has named 
businessman Aziz Akhannouch to lead a new government after 
his National Rally of Independents (RNI), considered close to 
the palace, thrashed the PJD, winning 102 seats.

On voting day, the Islamists had alleged "serious irregularities", 
including "obscene cash handouts" near polling stations and 
"confusion" on some electoral rolls, with some voters finding 
they were not listed.

The RNI has started coalition talks, but the PJD has announced 
that it would switch to its "natural" position as the opposition.

The PJD "is at an important turning point", outgoing 
secretary-general Saad-Eddine El Othmani said Saturday at the 
party's closed-door meeting. - AFP

MOSCOW- President Vladimir 
Putin's party was set to retain a 
majority in parliament as Russia 
on Sunday (19) wrapped up a 
three-day election in which most 
Kremlin critics were barred from 
running.

The vote comes in the wake 
of an unprecedented crackdown 
on the opposition this year, 
with Russian authorities jailing 
Putin's best-known domestic foe 
Alexei Navalny and banning his 
organisations as "extremist".

In the lead-up to this weekend's 
vote, all of his top allies were 
arrested or had fled the country, 
with anyone associated with his 
groups kept from running in the 
parliamentary and local polls 
scheduled to close at 8:00 pm in 
each of Russia's 11 time zones. 
Polling stations in the exclave 
of Kaliningrad will be the last to 
close at 1800 GMT.

"There is no one to vote 
for," Andrei, a 33-year-old IT 
professional who declined to 
give his last name, told AFP in 
Moscow.

But he cast his ballot in the 
"sham" elections, he said, to "at 
least show some kind of protest 
against the current government".

As voting kicked off Friday, 
Apple and Google caused 
an uproar among Russia's 
opposition after they removed 
Navalny's "Smart Voting" app, 

which advised supporters 
which candidate they should 
back to unseat Kremlin-aligned 
politicians.

Sources familiar with Google 
and Apple's decision told AFP the 
move was taken under pressure 
from Russian authorities, 
including threats to arrest the 
tech giants' local staff.

By late Friday, the popular 
Telegram messenger had also 
removed Navalny's "Smart 
Voting" bot, and by Sunday 
Google Docs and YouTube 
videos containing the lists of the 
recommended candidates had 
also been blocked.

Navalny's allies said that 
Google had complied with 
demands made by Russia's media 
regulator Roskomnadzor, with 
Leonid Volkov describing US 
tech giants as having "caved in to 
the Kremlin's blackmail".

But Navalny's team promptly 
made new Google Docs and 
YouTube videos with the lists of 
candidates, and in a final pitch 
to voters from behind bars, 
the Kremlin critic wrote on 
Instagram: "Today is a day when 
your voice truly matters."

Turnout was at 40 percent as 
of Sunday afternoon, according 
to Russia's elections commission.  

- AFP

Morocco Islamist 
party decries 
‘violations' at polls

Putin's party set to 
retain parliament 
majority after polls

KABUL - A pickup truck carrying 
Taliban fighters was the target of a 
bomb in the Afghan city of Jalalabad 
Sunday, local media reported, a day 
after at least two people were killed in a 
series of blasts in the area.

Witnesses told local media that 
several wounded Taliban fighters were 
taken to hospital after the explosion, 
which one journalist said happened 
near an interchange for transport to and 
from the capital, Kabul. Further details 
were not immediately available.

At least two people were killed in 
Jalalabad on Saturday in the first deadly 
blasts since the last US forces withdrew 
from Afghanistan on August 30.

The eastern city is the capital of 
Nangarhar province, the heartland of 
the Islamic State group's Afghanistan 
branch.

Although both IS and the Taliban are 
hardline Sunni Islamist militants, they 
have differed on the minutiae of religion 
and strategy. That tussle has led to 
bloody fighting between the two. -AFP

TEHRAN - Iran's new foreign minister 
leaves Monday on his first official trip 
to the United States where he will meet 
counterparts from countries party to 
the 2015 nuclear deal but not the US.

Hossein Amir-Abdollahian will travel 
to New York for the United Nations 
General Assembly that begins Tuesday, 
foreign ministry spokesman Saeed 
Khatibzadeh told a news conference 
Sunday.

He "will have separate and bilateral 
meetings" with the foreign ministers 
of China, France, Britain, Russia and 
Germany, Khatibzadeh said.

A meeting with US officials is "not on 
the agenda", he added.

The nuclear deal between Iran and 
six world powers -- Britain, France, 
Germany, Russia, China and the 
US -- gave Iran sanctions relief in 
return for tight controls on its nuclear 
programme, monitored by the UN. 
Tehran has gradually rolled back its 

nuclear commitments since 2019, a year 
after then US president Donald Trump 
withdrew from the multilateral deal and 
began reimposing sanctions.

Talks in Vienna that began in April 
have stalled since June.

In August, ultraconservative Ebrahim 
Raisi became Iran's new president 
taking over from moderate Hassan 
Rouhani, the principal architect on the 
Iranian side of the 2015 deal.

Khatibzadeh said that no decision 
has been taken yet on whether to hold 
a meeting bringing together all the 
countries still party to the nuclear deal.

It would depend on whether or 
not doing so was "useful for the 
negotiations", he added.

The head of the UN's nuclear 
watchdog last week hailed a deal struck 
with Iran over access to surveillance 
equipment at Iranian nuclear facilities, 
saying it allowed space for diplomatic 
talks.  - AFP

BANGKOK- Hundreds of 
protesters drove through Bangkok's 
streets on Sunday to mark the 15th 
anniversary of a military coup that 
ousted former premier Thaksin 
Shinawatra.

The billionaire ex-premier -- now 
living in self-exile -- has remained 
a prominent figure in the country's 
politics since the military deposed 
his government on September 19, 
2006.

Unloading a massive cardboard 
model of a tank for their "cars 
against tanks" protest, rallygoers 
honked car horns to call for the 
resignation of Premier Prayut 
Chan-O-Cha, a former army chief 
who came to power in a 2014 coup.

"Fifteen years have passed, we 
are still here to fight," shouted 
Nattawut Saikuar, a politician long 
associated with Thaksin, to a sea 
of supporters waving "Kick out 
Prayut" flags.

"No matter how many coups 
there are, it cannot stop us... No 
matter how good capacity their 
tanks are, it cannot stop the fighting 
hearts of the people."

Thailand has seen more than 
a dozen coups since the end of 
absolute monarchy in 1932 by its 
putsch-happy military -- often 
staged in the name of protecting 
the powerful royal family.

Thaksin's juggernaut rise to 
power was boosted by the so-called 
"Red Shirts", mostly working-
class supporters who revere him 
for populist contributions such as 
instating a universal healthcare 
system.

But he was hated by Bangkok 
elites and the powerful military, 
and has faced a raft of corruption 
accusations.

His influence in Thailand's 
patronage-reliant politics 
permeated the kingdom even after 
his ouster -- his sister Yingluck was 
the next premier, before she too 
was deposed in a 2014 coup led by 
then-army chief Prayut.

The general went on to become 
prime minister in 2019 elections 
governed under a new constitution 
authored by his junta.

Nattawut said the premier has 
had plenty of time to improve 

Thailand, "but the country is in 
recession. The economy, society 
and politics are collapsing".

The red-clad protesters in cars 
and on motorbikes moved to 
Democracy Monument for a quick 
demonstration in the heavy rain 
before dispersing at nightfall.

Another small group briefly 
clashed with authorities at the 
nearby Victory Monument 
intersection, flinging projectiles at 
riot-gear clad police who deployed 
tear gas against them before 
scattering around 9 pm (1400 
GMT).

The protesters are part of an 
anti-government movement that 
has repeatedly called for Prayut's 
resignation since July 2020.

Scrutiny of the government 
increased after a fresh Covid-19 
wave in April snowballed Thailand's 
cumulative caseload from less than 
29,000 to more than 1.4 million 
infections in just five months, as 
well as a rising death toll.

Earlier this month, the premier 
survived a no-confidence vote -- his 
third since 2019.  - AFP

Blast targets Taliban truck 
in eastern Afghan city

Iranian foreign minister to 
travel to New York

Protesters call to ‘kick out' Thai PM 
on coup anniversary

FLORIDA - Four amateur astronauts have splashed down 
successfully in the Atlantic Ocean after three days in space.

They are the first private, all-civilian team ever to orbit the 
Earth.

The Inspiration4 crew left on a SpaceX capsule from Florida 
on Wednesday (15), and landed off the state's coast after 19:00 
local time (23:00 GMT) on Saturday (19).

Four parachutes slowed the capsule's descent before it landed 
in the water, where SpaceX boats sped to retrieve it.

The Inspiration4 team was led by billionaire Jared Isaacman, 
38, chief executive of the e-commerce firm Shift4 Payments Inc, 
who acted as mission "commander".

He had paid an undisclosed sum - estimated by Time magazine 
to be about $200 million (£145 million) - to fellow billionaire 
Elon Musk for all four seats aboard the Crew Dragon.

Mr Isaacman was joined by three strangers he had selected - 
geoscientist and former Nasa astronaut candidate Sian Proctor, 
51; physician assistant and childhood bone cancer survivor 
Hayley Arceneaux, 29; and aerospace data engineer and Air 
Force veteran Chris Sembroski, 42.

"That was a heck of a ride for us," Mr Isaacman radioed shortly 
after landing. "We're just getting started."

The trip marks the third time Elon Musk's company has 
taken humans to space and back - and another milestone in the 
space tourism market. "Congratulations @Inspiration4x !!!" he 
tweeted after the quartet's safe return.

"Welcome to the second space age," mission director Todd 
Ericson told a press conference, saying that after this, "space 
travel becomes much more accessible to average men and 
women." Onboard computer systems were in control of the 
Dragon capsule during its journey, overseen by SpaceX teams 
on the ground.

The Dragon was not scheduled to go near the International 
Space Station (ISS), instead embarking on a "free flight" to a 
target altitude of 575km (360 miles).

The crew, who underwent six months' training, circled the 
Earth more than 15 times each day.

Experts gathered data on their blood oxygen levels, sleep, 
cognitive abilities and other vital signs during the trip, to study 
the impact being in space would have on non-professionals.

The trip will raise funds for St Jude's Children's Research 
Hospital, in Tennessee, where crew member Hayley Arceneaux 
was treated as a child, and now works.

The foursome plan to auction objects they took into space with 
them, including a ukulele.

As well as Mr Musk, the race to sell commercialised space 
travel has drawn in billionaire businessmen Sir Richard Branson 
and Jeff Bezos, both of whom went above Earth's atmosphere 
this year in their own space vehicles.  - BBC

WASHINGTON - The Biden 
administration announced 
Saturday that it would swiftly 
begin deporting Haitians who 
have gathered in the thousands 
at the southern border in the past 
week after illegally entering the 
United States as it struggled to 
manage an escalating crisis.

The migrants are overwhelming 
the South Texas town of Del Rio 
and adding even more strain to 
an immigration system already 
buckling under record migration, 
with hundreds of thousands 
crossing every month and many 
already waiting years for hearings.

Even as it faces searing criticism 
from human rights groups and 
opposition from some Democratic 
lawmakers, the administration is 
pushing forward with a strategy 
meant to relieve the overflow in 
Del Rio and deter more Haitians 
from trying to come to the United 
States.

“We have reiterated that our 
borders are not open, and people 
should not make the dangerous 

journey,” said Marsha Espinosa, 
assistant secretary for public 
affairs for the Department of 
Homeland Security.

The Biden administration 
has three flights planned for 
Sunday, according to an official 
who spoke on the condition of 
anonymity to discuss evolving 
plans, and starting Monday, it 
will run four flights a day. Most 
of the passengers will be single 
adults. Under the proposal, issued 
by the Department of Homeland 
Security, the administration will 
“accelerate the pace and increase 
the capacity” of removal flights to 
Haiti and other destinations in the 
next 72 hours.

The administration temporarily 
paused deportation flights to Haiti 
after the country was struck by a 
devastating earthquake in August. 
But the sudden surge in migrant 
crossings over the past week has 
prompted it to change course.

The chaotic situation, with 
thousands of Haitians crossing 
the Rio Grande each day to 

reach U.S. soil, has posed a new, 
urgent challenge for the Biden 
administration, which has been 
grappling for months with soaring 
numbers of migrants wanting to 
cross illegally.

Border crossings have reached 
their highest level in decades. 
More than 200,000 people were 
intercepted by the U.S. Border 
Patrol last month, bringing the 
total this fiscal year to more than 
1.5 million.

President Joe Biden, who 
had pledged to adopt a more 
humanitarian approach to 
immigration than his predecessor, 
has been taking tough measures 
in a bid to stanch the influx. The 
administration said its plan for 
handling the volume of Haitians 
was consistent with policy.

“Individuals and families are 
subject to border restrictions, 
including expulsion,” Espinosa 
said.  - NYT

SpaceX: Inspiration4 
amateur astronauts 
return to Earth after 
three days

Biden administration to deport 
Haitians in South Texas

Palestinian organisations and their employees have also been detained by Israeli 
forces in recent days. [File: Ammar Awad/Reuters]
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DUBAI, UAE - Royal Challengers 
Bangalore captain Virat Kohli 
believes that the additions of Sri 
Lanka duo Wanindu Hasaranga and 
Dushmantha Chameera, especially in 
the UAE conditions, will be a "huge 
help" for the team's campaign in the 
second leg of IPL 2021.

Kohli said that missing the likes of 
Adam Zampa and Kane Richardson 
should not have that big an impact on 
the team, considering they have roped 
in players who have a significant 
understanding of subcontinent 
conditions.

"Kane Richardson, Adam Zampa 
who were with us in the first leg for 
a bit, were an integral part of the 
team, they made a decision not to 
play in the second leg for reasons 
which are absolutely understandable," 
Kohli said during the unveiling of 
the team's blue jersey on Saturday. 
"The replacements we have got for 
those guys are two players who know 
these conditions. The conditions in 
subcontinent this time of the year are 
pretty similar. Wanindu Hasaranga 
and Dushmantha Chameera are two 
guys who have played so much cricket 
for Sri Lanka and they understand 
how to play on pitches like these and 
their skillsets will be of huge help for 
us playing in Dubai. Understanding 
how hot and humid conditions can be 

and how the pitches will play out, they 
know everything.

"The guys coming in blend into 
the team culture and the plan of the 
team very well. The core group is also 
motivated. We haven't focused at all 
on what we've missed out on but we 
feel stronger as the new additions 
have given us few other dimensions."

Legspinner Hasaranga could 
straightaway slot into Royal 
Challengers' first XI - that's the sort 

of impression he has made in recent 
times with his bowling smarts coming 
to the fore especially during Sri 
Lanka's recent series against India. 
He has played 17 of his 25 T20Is in 
the subcontinent, and he also has 
numbers to show how impactful he has 
been in these conditions: 26 wickets 
at an outstanding average of 14.65 
and an economy rate of 6.60. During 
the tour of England, he also showed 
off his batting skills, contributing 

some handy runs from the lower 
order. Seamer Chameera, who made 
a comeback into the Sri Lanka side in 
all three formats earlier this year after 
missing out on selection for two years, 
has also been among the wickets, 
particularly impressing in England in 
June and then against India at home. 
He has picked up 15 wickets in 12 
matches at a 17.86 average and 6.51 
economy rate since his return to the 
T20I side this year.

Kohli, along with his India and Royal 
Challengers team-mate Mohammed 
Siraj, flew to the UAE from England 
following the postponement of the 
Manchester Test last week. He spent 
six days in mandatory quarantine, 
following which he joined the rest of 
the squad in the bubble for his first 
practice session on Friday. He found 
the team to be in great spirits during 
training despite meeting them after 
months.

Royal Challengers are currently 
third on the table, having won five 
out of the seven matches during the 
first leg. Kohli said that the team was 
keen on playing with the same kind 
of passion and commitment as they 
begin their second leg today (20) 
against Kolkata Knight Riders in Abu 
Dhabi, when they will be wearing 
blue jerseys to pay tribute to frontline 
workers.  - Cricinfo
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 DUBAI - The New Zealand cricket team arrived 
in Dubai early Sunday after fleeing Pakistan but 
officials refused to give details of the security 
threat that forced them to abruptly cancel their 
tour.

While some information had been shared 
with the Pakistan Cricket Board, "specific details 
could not, and will not, be disclosed - privately 
or publicly", New Zealand Cricket chief executive 
David White said. Upcoming scheduled tours by 
England, Australia and the West Indies are now 
in jeopardy.

"The BLACKCAPS have arrived in Dubai after 
leaving Islamabad on a charter flight last night," 
New Zealand Cricket said in a statement.

"The contingent of 34 players and support 
staff are now settling into their Dubai hotel 
and undergoing their 24-hour period of self-
isolation."

White said he appreciated what a "terribly 
difficult time" it was for the Pakistan Cricket 
Board (PCB), but added New Zealand had no 
choice but to abandon their visit.

"What I can say is that we were advised this 
was a specific and credible threat against the 
team," White said.

"We had several conversations with New 
Zealand government officials before making the 
decision and it was after informing the PCB of 
our position that we understand a telephone 
discussion was conducted between the respective 
Prime Ministers.

"Unfortunately, given the advice we'd received, 
there was no way we could stay in the country." 
White said New Zealand remained comfortable 
with its initial decision to tour Pakistan, based 
on comprehensive assessments of the security 
situation, and the risk-mitigation measures 
promised.

"Everything changed on Friday," he said.
"The advice changed, the threat level changed 

and, as a consequence, we took the only 
responsible course of action possible."

The New Zealand players and staff were taken 
in bullet-proof buses from their Islamabad hotel 
to the airport where they boarded the charter 
flight to Dubai.

Players not involved in next month's Twenty20 
World Cup in the United Arab Emirates will 
return to New Zealand as soon as flights and 
quarantine facilities can be arranged. - AFP

Black Caps arrive in 
Dubai after abandoning 
Pakistan tour

SPORTSSPORTS

Kohli says Skillsets of Hasaranga and 
Chameera will be of huge help in UAE

By Neville Anthony  

COLOMBO - Sri Lanka has been demoted to Group IV 
of Davis Cup Asia Pacific region after losing their ties 
against Syria and Jordan in Group III.

Though fielding an inexperienced and young side, Sri 
Lanka did well to put up their best effort in the Davis 
Cup ties at the Tennis Federation  Courts in Amman, 
Jordan.

In the first match Sri Lanka were completely 
outplayed as Syria won easily by 3 games to nil.

In the 1st singles Sri Lanka's 21 year old,Yasitha de 
Silva took the game to three sets after winning the 
2nd set comfortably. But his opponent from Syria, 
YacoubMakzoume won the game by 6 - 4, 2 - 6, 7 (6) - 6 
(4) and gave his side a 1 nil lead.

The second singles was a one-sided affair 
and Syria's Kareem Al Allaf easily beat 18 year 
old,ThehanWijemanne by (6 - 0, 6 - 4) in 2 straight sets.

in the doubles event 17 year old,ChathuriyaNilaweera 
partnered by ThehanWijemanne lost a hard fought 
game to Syria's pair, Kareem Al Allaf and AmerNaow 
by 2 straight sets (6 - 4, 7 - 6)

However, in the 2nd game against the hosts Jordan, 
Sri Lanka showed some pride as Yasitha de Silva won 

the first singles, but went down fighting 1 - 2 in the 
game to be demoted.

Yasith de Silva, who was in good form, beat Jordan’s 
SeifAdas 6 - 4 , 7 - 6 and gave a 1 nil lead and some hope 
to Sri Lanka.

In the second singles,ChaturyaNilaweera took his 
game against MousaAlkotop to a three-setter, despite 
losing it. Mousa took the first set 6 - 2 but Nilaweera 
fought back and won the second set by 6 - 3 and levelled 
the game. In a thrilling final set, Mousa won by 7 - 5 to 
seal the game in favour of Jordan.

With both teams level on one set each, the doubles 
tie was equally fought but Jordan's Hamzeh Aswan and 
MousaAlkotop managed to beat Yasith de Silva and 
ThehanWijemanne the Sri Lankan pair by 2 sets to 1 as 
the scores in each set of the final game read 7- 6,  6 - 4 
respectively.

9 teams in 3 groups took part in the Asia Pacific 
Group 3 Davis Cup tie and the winners of each group 
namely Hong Kong, Vietnam and Syria were promoted 
to Group II in 2022 and the teams that were demoted 
are Kuwait, Qatar and Sri Lanka.

The second placed teams Malaysia, Pacific Oceania 
and Jordan will remain in Group IIi for yet another 
year.  - ENCL

LONDON - Jordan Cox struck an unbeaten 
58 and showed superb athleticism in the 
field as a Kent side featuring 45-year-old 
Darren Stevens beat Somerset in English 
cricket's T20 Blast final at Edgbaston on 
Saturday (18).

Cox's 28-ball innings, featuring three 
fours and three sixes, propelled Kent to a 
total of 167-7 in the showpiece match.

Somerset, who won the toss, were 
already falling behind in their chase when 
Cox, diving full length over the rope, 
palmed back Lewis Gregory's powerful 
hit to Matt Milnes, who completed a 
spectacular catch.

There was no way back from there for 
Somerset who finished on 142-9 as Kent 
won by 25 runs.

This was Kent's second Blast title and 
came 14 years after their first, with all four 
counties who made it through to Saturday's 
finals day in Birmingham coming from the 
south of England.

Earlier, Daniel Bell-Drummond hit 81 in 
Kent's 21-run semi-final win over Sussex, 
with Somerset staging a remarkable rally 
to see off Hampshire.

slumped to 34-5 after Hampshire made 
150 all out featuring Joe Weatherley's 71 
off 50 balls.

But Ben Green's 35 kept them in the 
contest before Josh Davey followed his 
4-34 with the ball by making 11 not out to 
seal an improbable two-wicket win.

Hampshire, however, still have a chance 
to win their first County Championship 
crown since 1973 as they are top of Division 
One heading into next week's final round 
of matches, where they are away to title 
rivals Lancashire in Liverpool.  - AFP

DALLAS, Texas, USA - British boxer Amir Khan has been 
removed from a flight in the US after a reported row over 
face coverings.

Mr Khan, 34, said he had been taken off the American 
Airlines plane along with a colleague by police when 
someone complained his friend's mask "was not high 
enough".

The airline said the flight from Newark Airport to Dallas-
Fort Worth returned to the gate after two people reportedly 
"refused to comply with crew requests".

It denied that police had intervened.
A spokesman for the airline said: "Our customer relations 

team is reaching out to Mr Khan to learn more about 
his experience and reinforce the importance of policies 
implemented for the safety of our customers and crew."

In a video posted to Twitter, Mr Khan said he was flying 
to a training camp in Colorado after a stay in New York and 
was left "disgusted" by his treatment.

The former light-welterweight world champion, from 
Bolton, said: "I was taken off the plane today when I was 
going to training camp to Colorado Springs, by the police.

"Obviously a complaint was made by American Airlines 
staff, they said that my colleague's mask was not high 
enough and not up, that they had to stop the plane and take 
me and my friend off when I did nothing wrong."

He added: "Now I have to reschedule another airplane to 
travel back to training camp which is really upsetting, for 
no reason this was and I'm just so disgusted that American 
Airlines would do this to us and ban me from travelling."

American Airlines said Flight 700 returned to the gate at 
Newark Liberty International Airport in New Jersey after 
two customers "reportedly refused to comply with repeated 
crew member requests to stow luggage, place cell phones 
in airplane mode and adhere to federal face covering 
requirements".

It said "per protocol" police were present when the aircraft 
returned to the gate but were not involved in asking either 
passenger to leave the plane and did not intervene.

Neither Mr Khan nor his colleague had been banned from 
the airline, it added. - BBC

RAWALPINDI, Pakistan - A day after New Zealand 
abandoned their tour of Pakistan, veteran cricketer 
Mohammad Hafeez took to social media to take a dig at 
the Blackcaps contingent who left Islamabad on a charter 
flight on Saturday night. The visitors called off the series 
in Pakistan abruptly on Friday, just before the first ODI in 
Rawalpindi over after a "government security alert". 

The sudden move sparked anger among many current and 
former Pakistan players. Hafeez took to Twitter with a photo 
of the departing New Zealand team and wrote: "Thanks to 
the security of pakistan forces to make arrangements to 
@BLACKCAPS to reach at airport Safe & Sound. Wonder 
same route & same security but no threat today???"

The New Zealand cricket team arrived in Dubai early 
Sunday after leaving Pakistan but officials refused to give 
details of the security threat that forced them to abruptly 
cancel their tour.

While some information had been shared with the 
Pakistan Cricket Board, "specific details could not, and 
will not, be disclosed – privately or publicly", New Zealand 
Cricket chief executive David White said.

Hafeez was part of the T20I team, which would have faced 
the visiting team.

New Zealand had arrived in Pakistan on September 11 for 
a white-ball series after 18 years, and were set to play three 
ODIs and five T20Is.

The Tom Latham-led side also had a few training sessions 
in Pakistan under tight security. “…following an escalation 
in the New Zealand Government threat levels for Pakistan, 
and advice from NZC security advisors on the ground, it has 
been decided the BLACKCAPS will not continue with the 
tour,” New Zealand Cricket said in a statement on Friday.

Meanwhile, Pakistan Cricket Board (PCB) chief Ramiz 
Raja had also expressed his disappointment on Twitter. He 
wrote, "Crazy day it has been! Feel so sorry for the fans and 
our players. Walking out of the tour by taking a unilateral 
approach on a security threat is very frustrating. Especially 
when it's not shared!! Which world is NZ living in??NZ will 
hear us at ICC".     - NDTV Sporrts

PRAGUE - Two-time Wimbledon champion Petra 
Kvitova said Sunday (19) she would not play the Billie 
Jean King Cup finals in November as she needs rest.

The rebranded Fed Cup tournament will be held 
on indoor hard courts at the O2 Arena in Prague 
on November 1-6 after the Czech capital replaced 
Budapest as the host city earlier this year.

"I have told the team captain I wouldn't play. I'll play 
two or three tournaments in the rest of the season and 
then I need to rest," said the 31-year-old Czech.

"This year has been tough mentally and physically, 
I've had lots of injuries and my body can't cope with it 
anymore," added the world number 10.

"Of course, this decision wasn't easy, but I have to 
think about myself, I'm not the youngest one," Kvitova 
told reporters from the eastern Czech city of Ostrava 

where she is due to play at the Ostrava Open next week.
The Wimbledon champion from 2011 and 2014 was 

a part of the Czech Republic team which won six of the 
last nine Fed Cup editions.

The maiden Billie Jean King Cup was due to be 
played in Budapest last year, but it did not happen 
because of the Covid-19 pandemic.

"We've got young girls and I believe they will take 
care of it," Kvitova said.

"Of course I would like to play but I need my time off 
in order to manage the next few seasons."

"All those bubbles we were in cost me a lot of 
strength, playing without people is like training for me 
and I'm not exactly the training type," Kvitova said.

The Czechs face Germany and Switzerland in the 
group stage of the Billie Jean King Cup finals.  -AFP

MANILA - Philippine boxer-turned-
politician Manny Pacquiao declared 
Sunday (19) he will run for president 
in 2022, ending months of speculation 
about whether the legendary fighter 
would seek the country's top job.

"The time is now -- we are ready to 
rise to the challenge of leadership," 
said Pacquiao, as he accepted the 
nomination of a rival faction in 
President Rodrigo Duterte's ruling 
party.

The eight-division world champion 
and beloved national hero made the 
announcement weeks after losing 
what could be his last professional 
fight against Cuban Yordenis Ugas in 
Las Vegas.

Pacquiao, who entered politics 
in 2010 as a congressman before 
being elected to the Senate, has long 
been expected to make a tilt for the 
country's highest office.

The 42-year-old is deeply admired 
in the archipelago nation for his 
generosity and hauling himself out of 

poverty to become one of the world's 
greatest and wealthiest boxers.

His boxing credentials along with 
fighting poverty and corruption are 
likely to be the key themes of his 
campaign.

"For those asking what are 
my qualifications, have you ever 
experienced hunger?" Pacquiao asked 
the national assembly held by the anti-
Duterte faction of PDP-Laban.

"Have you ever experienced having 
nothing to eat, to borrow money 
from your neighbours or to wait for 
leftovers at a food stall? The Manny 
Pacquiao that is in front of you was 
moulded by poverty."

Pacquiao's star power in a country 
famed for its celebrity-obsessed 
politics will put him in a strong 
position in the presidential race.

But it will not guarantee victory.
A public skirmish between Pacquiao 

and Duterte over the latter's handling 
of the South China Sea dispute with 
Beijing and official graft could erode 

support for the boxer. Duterte -- who 
is allowed to serve only one term 
as president under the constitution 
-- rivals Pacquiao for the affections 
of many Filipinos and declared 
last month he will run for the vice 
presidency.

A party faction loyal to Duterte also 
endorsed the president's close aide, 
Senator Christopher Lawrence "Bong" 
Go, for the top job -- but he hasn't yet 
accepted.

Pacquiao would face a formidable 
opponent if Duterte's daughter, Sara, 
were to run for president, which she is 
tipped to do.

A recent poll showed the Davao city 
mayor -- who belongs to a different 
party than her father -- with the most 
voter support, well ahead of Pacquiao 
and other potential contenders.

The deadline for registering as a 
candidate for next year's elections is 
October 8.   - AFP 

Sri Lanka demoted to Group IV 
in Asia Oceania Davis Cup

Cox stars 
as Kent 
win English 
T20 final

Boxer Amir 
Khan removed 
from US flight

‘No threat today?’ 
Asks Mohammad 
Hafeez in dig at New 
Zealand cricket team

Tired Kvitova pulls out of Billie 
Jean King Cup finals

Philippines' Manny Pacquiao 
to run for president in 2022

"The guys coming in blend into the team culture and the plan of the team very well. 
The core group is also motivated"  BCCI
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