សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី២៨ ខែកកដា
ក ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ Bangkokpos

Japanese who restored Angkor Wat wins Magsaysay Award

27 Jul 2017 at 18:26 WRITER: KYODO NEWS (bangkokpos)

MANILA - A former president of Japan's Sophia University
was named on Thursday as one of six recipients of this
year's Ramon Magsaysay Awards, also known as the Asian
Nobel Prize.
In a statement, the Ramon Magsaysay Award Foundation
said Yoshiaki Ishizawa is being recognised for his efforts to restore Cambodia's cultural
monuments such as Angkor Wat.
The other recipients are Abdon Nababan of Indonesia, Gethsie Shanmugam of Sri Lanka,
Tony Tay of Singapore, and Lilia de Lima and the Philippine Educational Theater Association
of the Philippines.
"The Magsaysay awardees of 2017 are all transforming their societies through their manifest
commitment to the larger good," foundation president Carmencita Abella said in the
statement.
According to the foundation, Ishizawa, 79, "devoted 50 years of his life to help assure that
Angkor Wat survives and remains a living monument for Cambodians." The 162.6-hectare
temple complex, the world's largest religious monument, dates back to the 12th century.
Ishizawa began his involvement in the conservation effort when he first visited Angkor Wat in
1961 as a student, and he was instrumental in the 1989 launch of the Sophia University
Angkor International Mission.
Nababan, 53, was awarded the honour for his advocacy on behalf of Indonesia's indigenous
communities, the foundation said.
Shanmugam, 82, was recognised for her efforts over four decades in building Sri Lanka's
capacity for psychosocial support.
Singapore's Tay in 2003 organised "Willing Hearts," a volunteer-based, nonprofit
organisation, to distribute hot meals to the needy, inspired by his late mother's charity work.

The Philippines' Lilia de Lima is being honoured for her leadership and building of the
Philippine Economic Zone Authority from 1995 to 2015.
The Philippine Educational Theater Association was recognised for its "bold, collective
contributions in shaping the theater arts as a force for social change."
The awardees will receive a certificate, a medallion, and a cash prize during a formal
ceremony in Manila on Aug 31.
At the awards ceremony, the recipients will receive a certificate, a medallion bearing the
image of Magsaysay, and a cash prize. The 2017 recipients join 318 other Magsaysay
laureates.
The award was created in 1957 in honour of former Philippine president Ramon Magsaysay,
a figure known for his selfless service. He died in a plane crash in the central Philippines in
1957.
២.គេហទ ាំព ័រ The Phnom Penh Post

Angkor Wat advocate awarded „Asia‟s Nobel‟

Fri, 28 July 2017 AFP(The Phnom Penh Post)

A Japanese historian who helped save Cambodia‟s renowned Angkor Wat temple complex
was among the winners of this year‟s Magsaysay Awards, widely regarded as Asia‟s version
of the Nobel Prize, organisers said yesterday.
Yoshiaki Ishizawa, 79, was honoured for decades of work in helping preserve the historic
landmark after the 12th-century temple complex barely survived years of war and civil strife,
the award foundation said.
Aside from rallying international support to preserve the structures, the Japanese scholar
was also cited for raising awareness among Cambodians of Angkor Wat‟s importance to their
heritage.
“The protection and restoration of the sites of Cambodia should be carried out by the
Cambodians, for the Cambodians,” the award foundation quoted him as saying.
The Philippine Educational Theater Association was also honoured for 50 years of work in
developing a national theatre, staging “protest” plays during the dictatorship of the late
President Ferdinand Marcos and helping other Southeast Asian countries use the arts to
advocate for issues related to sexuality, HIV/AIDs and gender.

Gethsie Shanmugam, 83, a Tamil psychological counsellor, also received the award for
addressing emotional damage, particularly among women and children, who suffered from
violence and disasters in her native Sri Lanka.
Her work covered the brutal Sinhalese-Tamil civil war and the 2004 tsunami, the foundation
noted.
Indonesian Abdon Nababan, 53, also received the award for organising indigenous people in
his country to assert their rights on issues like the forest lands in their territories.
Tony Tay, 70, received the award for addressing the unseen plight of the poor in wealthy
Singapore, setting up “Willing Hearts”, in 2003, a charity that distributed packed meals to the
needy and has since branched out to providing optical and dental care.
Lawyer Lilia de Lima, 76, was cited for her leadership of a government agency overseeing
the Philippines‟ export processing zones, turning the overstaffed, inefficient institution into one
that has won widespread respect while boosting exports and attracting investments, the
foundation said.
The Manila-based Ramon Magsaysay Award, named after a Filipino president killed in a
plane crash, was established in 1957 to honour people and groups tackling development
problems in Asia.
៣.គេហទ ាំព ័រ cambodiasymbolofchange

ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ឈ្ះា ពានរង្វាន់ណូបបលអាសុដ៊ី ោយសារបតខិតខំអភិរកសប្បសាទអង្គររបស់បខែរ

By សហការ ៊ី - July 28, 2017 (cambodiasymbolofchange)
(ទ៊ី ប្កុង្ប៉ រ ៊ីស)៖

ប្បវតតិវ ិទូ ជនជាតិ ជប៉ុន

វ ិទាធិការននសាកលវ ិទាល័យ

Sophia

និ ង្ជាអត៊ី តសាកល
របស់ប្បដទសជប៉ុន

ប្តូវបនដគោក់ដ្ែះកាុង្បញ្ជ៊ីរាយនាមអាកទទួលពានរង្វាន់

Ramon Magsaysay ឆ្ាំទ៊ី៦ បែលប្តូវបនដគសាគល់ថាជាពាន
រង្វាន់ណូបបលទា៊ីបអាសុ៊ី ។
ដៅកាុង្ដសចកត៊ីបថែង្ការណ៍របស់មូលនិ ធិ Ramon Magsaysay ដោក Yoshiaki Ishizawa ប្តូវបន
ទទួលសាគល់ចំដពាះកិចប្ច បឹង្បប្បង្របស់ដោក
ប្បសាទអង្គរវតតជាដែើម ។

កាុង្ការសាារបូ ជន៊ី យោានវបបធម៌ របស់កមពុជាែូចជា

ដោក Yoshiaki Ishizawa អាយុ ៧៩ឆ្ាំ ជាអាកស្រសាវប្ជាវប្បវតតិសាស្រសតអាសុ៊ីអាដគាយ៍បនចំណាយ
ដពល៥០ឆ្ាំ

ដែើ មប៊ីជួយអភិរកសប្បសាទអង្គរវតតរបស់ប្បដទសកមពុជាបែលម្ននទំ ហំ១៦២ហិចតា

ដប្កាយព៊ីប្បសាទែ៏លឯ
អ កដនះបនទទួលរង្ការបំផិច
ែ បំផ្លែញកាុង្ដពលដវោម្ននជដម្នែះ ជាពិ ដសស

ដៅសម័យបខែរប្កហមបែលម្ននរយៈដពល៣ឆ្ាំ ៨បខ និង្ ២០នថង។ ដោក Ishizawa បនដធាើទសសន
កិចចជាដលើកែំបូង្ដៅអង្គរវតតដៅឆ្ាំ១៩៦១ កាុង្នាមជានិសសិតម្នាក់ ។

អាកទទួលដផសង្ដទៀតគឺ Abdon Nababan មកព៊ីប្បដទសឥណូឌ ដនសុ៊ី Gethsie Shanmugam

មកព៊ី

ប្បដទសស្រស៊ីលង្វាដោក Tony Tay ននប្បដទសសិង្ហបុរ ៊ី និង្ Lilia de Lima រួមជាមួយសម្នគមមដោ
ស្រសបអប់រ ំភ៊ីល៊ីព៊ីនននប្បដទសហា៊ីល៊ីព៊ីន ។
ដោកស្រស៊ី Carmencita Abella ប្បធានមូលនិធិ Ramon Magsaysay បនឱ្យែឹ ង្ដៅកាុង្ដសចកត៊ីបថែង្
ការណ៍ថា៖ «អាកឈ្ាះរង្វាន់ Magsaysay ឆ្ាំ២០១៧ ទំង្អស់ បនផ្លែស់បូរសង្គ
ត
មតាមរយៈការដបតជាា
ចិតតជាក់បសតង្របស់ពួកដគដៅនឹង្ផលប្បដោជន៍ែ៏ធំ» ៕
៤.គេហទ ាំព ័រ CEN

១.មន្តនត៊ីបុគល
គ ក
ិ ដចចកដទសអាជាាធរជាតិអបសរា២៣នាក់ បនបញ្ច ប់វគគបណុ ត ះបណា
ត លភាសាអង្់ដគែស
ដប្កាមកិចស
ច ហការព៊ីសាានទូតអាដមរ ិក

(នថងទ៊ី 28 កកាោ 2017, ដម្ន៉ ង្ 04:17:PM) | ដោយ: អាជាាធរជាតិអបសរា(CEN)
ភាំដពញ: ការបណុា ះបណា
ា លភាសាអង្់ដគែសែល់មន្តនត៊ីបុគគលិកបដចចកដទស បែលដរៀបចំដោយអាជាា
ធរជាតិអបសរា

សហការជាមួយសាានទូតអាដមរ ិកប្បចំដៅកមពុជា

គំប្ទដោយគដប្ម្នង្

English

Language Fellow Programs បនបិទបញ្ចប់ និង្ប្បគល់វ ិញ្ញាបនបប្តដៅនថងប្ពហសបតិ៍ ទ៊ី ២៧ បខ
កកាោ ឆ្ាំ២០១៧ដនះ ដប្កាមអធិបត៊ីភាពឯកឧតតម ហង្់ ដៅ អគគនាយករង្អាជាាធរជាតិ អបសរា។
វគគបណុា ះបណា
ា លភាសាអង្់ដគែសជំនាញទំនាក់ទំនង្ទូដៅ និង្ជំនាញសរដសរដនះ ចប់ដផតើមព៊ីបខ

តុោ ឆ្ាំ២០១៦ ែល់បខ កកាោ ឆ្ាំ២០១៧ដនះ បចកជា៣វគគ ម្ននសិកាាកាមចូលរួមសរុបចំនួន២៣
នាក់ កាុង្ដនះម្ននស្រស៊ីចំនួន១០នាក់ មកព៊ីនាយកោានចំនួន៨ដផសង្គាននអាជាាធរជាតិអបសរា។

កាុង្ឱ្កាសប្បគល់វ ិញ្ញាបនបប្តដនះ ដោកស្រស៊ី Monica Davis មន្តនត៊ីកិចកា
ច រវបបធម៌សាានទូតអាដមរ ិក
បនម្ននប្បសាសន៍ថា
ដរៀនបដណើា រ

«ខាំុសូមដកាតសរដសើរចំដពាះអាកទំង្អស់គា

មិនបមនជាការង្វយស្រសួលដទ។

ខាំុគិតថាការដធាើការបដណើ ា រ

ខាំុសង្ឃឹមថាទំង្អស់គានឹង្យកចំដណះែឹង្ទំង្ដនះ

ដៅបដប្មើកុង្វ
ា ិស័យដផសង្ៗ បែលជាប្បដោជន៍ែល់ប្បដទសកមពុជាផ្លាល់»។

«អាកដចះភាសាអង្់ដគែសដប្បៀបែូចជាម្ននប៉ សព័រសប្ម្នប់ឆ្ែង្បែនឬម្ននអាវុធសប្ម្នប់ប្បយុទ»ធ ដនះដបើ
តាមប្បសាសន៍ឯកឧតតម ហង្់ ដៅ កាុង្ឱ្កាសននពិធ៊ីបិទវគគបណុត ះបណា
ត លដនះ។ ឯកឧតតមម្នន
ប្បសាសន៍បនតថា « ដយើង្ប្តូវដធាើការប្បកួតប្បបជង្ការង្វរ ែូដចាះភាសាអង្់ដគែសជាមដធាបយោ៉ ង្
សំខាន់សប្ម្នប់ខួនដយើ
ែ
ង្។

អង្់ដគែសជាភាសាសំខាន់

ខាំុចង្់ឱ្យដយើង្ទំង្អស់គាជាបខែរ

និង្សំខាន់សប្ម្នប់រយៈដពលយូរអបង្ាង្។

ដប្បើភាសាអង្់ដគែសដែើមប៊ីពនយល់ជនបរដទសឱ្យយល់ព៊ីវបបធម៌ បខែរ

ជាជាង្ឱ្យជនបរដទសពនយល់ជនបរដទសអំព៊ីវបបធម៌បខែរ»។

កញ្ញា ដ

៉ ជូណា ជាសិកាាកាមមួយរូប បនបង្វហញនូវទឹកចិតរត ៊ីករាយចំដពាះការបណុា ះបណា
ា លដនះ

ថា «ខាំុពិតជារ ំដភើបណាស់ចំដពាះការបណុា ះបណា
ា លមួយដនះ។ វាពិតជាដធាើឱ្យដយើង្បនទទួលនូវបទ
ពិ ដសាធន៍ថ៊ីែៗ ដធាើឱ្យដយើង្កាែោន។ ពិដសសគឺដយើង្ម្ននការអភិវឌ្ឍដលឿនបំផុត ដសាើរនឹកសាែនមិន
ែល់»៕

២.ប្បតិភូអាសា៊ន-ចិនបផាកអភិវឌ្ឍជនបទបំដពញទសសនកិចដច ៅភូមិធមែជាតិរន
ុ តាឯក

(នថងទ៊ី 27 កកាោ 2017, ដម្ន៉ ង្ 05:57:PM) | ដោយ: អាជាាធរជាតិអបសរា(CEN)
ដសៀមរាប:

ដប្កាយចំណាយដពលប្បជុំ២នថងដៅប្កុង្

ដសៀមរាប ថាាក់ែឹកនាំននកិចចប្បជុំអាសា៊ន-ចិនបផាកអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទរួមនឹង្សម្នជិកប្បម្នណជិត១០០នាក់

បនដៅ

បំដពញទសសនកិចភ
ច ូ មិធមែជាតិរន
ុ តាឯកបែលសាិតដប្កាមការ
ប្គប់ប្គង្របស់អាជាាធរជាតិអបសរា នាប្ពឹកនថងទ៊ី២៧បខកកាោ
ឆ្ាំ២០១៧។
ែំដណើរទសសនកិចដច នះ

ប្តូវបនសហការដរៀបចំដោយអាជាាធរជាតិអបសរានិង្មនា៊ីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ដខតតដសៀមរាប។ ដោក ដខង្ ញ៉ុល ប្បធានមនា៊ីរអភិ វឌ្ឍន៍ជនបទដខតតដសៀមរាប បែលចូលរួមកាុង្កមែ
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ដទៀត។
ឯកឧតតម មុ៊ី ម្ន៉ រា៉ ឌ្៊ី ទ៊ីប្បឹកាអាជាាធរជាតិអបសរា និ ង្ជាប្បធានគដប្ម្នង្អភិវឌ្ឍន៍ភូមិធមែជាតិរន
ុ តាឯក
បនដធាើបទបង្វហញសដង្ាបជូនប្បតិភូអំព៊ីដគលបំណង្ននការបដង្ាើតភូមិធមែជាតិរន
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រុនតាឯក ដខតតដសៀមរាប

(ដសៀមរាប)៖

ដប្កាយចំណាយដពលប្បជុំ ២នថង

ដៅប្កុង្

ដសៀមរាប ថាាក់ែឹកនាំននកិចចប្បជុំអាសា៊ន-ចិន បផាកអភិវឌ្ឍន៍
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