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nai-report sa bansa:
• local cases (88)
• returning overseas Filipinos 

(ROF)
• bineberipika pa (3)
“Of the six ROFs, two were from 

seafarers of MT Clyde and Barge 
Claudia, currently anchored o!  in 
Albay, and four were from crew 
members of MV Vega that arrived 
from Indonesia,” dagdag ng 
statement ng DOH, PGC at NIH.

“Ninety-four cases have been 
tagged as recovered and three 
were fatalities. The DOH is 
coordinating with the respective 
local government units to 
determine other information, such 
as exposure and vaccination status.”

Idinidiin naman ngayon 
ng DOH ang kahalagahan ng 
pagpapabakuna ngayon ng 
mga priority groups gaya ng 
senior citizens (A2) at may mga 
comorbidity (A3) lalo na’t mataas 
ang kanilang risk para sa severe 
COVID-19 at pagkamatay mula 
dito.

Una nang inirerekomenda 
ngayon ng business sector at OCTA 
Research Group ang pagpapatupad 
ng dalawang linggong lockdown 
lalo na sa Metro Manila dahil na rin 
sa biglaang pagtaas ng COVID-19 
cases, bagay na pinaghihinalaang 
sanhi ng Delta variant.

Philstar.com

PILIPINAS — Nakapagtala na 
ang Delta variant ng CO¬VID-19 
sa siyam na lungsod sa National 
Capital Region (NCR) may ilang 
araw bago ang implementasyon ng 
panibagong ‘enhanced community 
quarantine (ECQ)”, ayon sa 
Department of Health (DOH).

Batay sa datos ng DOH, sa kasa-
lukuyan ang Pilipinas ay mayroon 
nang 216 kumpirmadong kaso ng 
Delta variant.

Kasabay nito, iniulat din ni Health 
Undersecretary Maria Rosario Ver-
geire na ang NCR ay nakapagtala 
na rin ng average na 1,535 bagong 
kaso ng COVID-19 kada araw, mula 
Hulyo 27 hanggang Agosto 2. Ito 
ay mas mataas ng 65% kumpara sa 
naitalang mga kaso noong mga na-
karaang linggo.

Inilagay na ang Pateros at Mal-
abon sa ‘critical risk classi" cation’ 
dahil sa mataas na ‘two-week case 
growth rate’ at ‘average daily attack 
rate (ADAR)’.  Ang ibang parte ng 
Metro Manila maliban sa Marikina 
at Caloocan ay nasa ‘high-risk clas-
si" cation’.
 Ang Delta variant ay mas 
nakahahawa pa sa mas 
nakahahawa na ngang Alpha, Beta 
at Gamma variant ng COVID-19. Isa 
rin ito sa mga nakikitang dahilan sa 
biglaang pagtaas ng kaso nito sa 
iba’t ibang bahagi ng mundo.

Narito nanggaling ang 97 
bagong kaso ng Delta variant na 

www.extraindustrialpersonnel.com

APPLY TODAY - WORK  TOMORROW!

Mga deadly variant kalat na 
sa 9 siyudad sa Metro Manila

Pinoy fi lm tampok sina Daniel Padilla 
at Charo Santos na hango sa ‘Yolanda,’ 
pambato sa Toronto fi lm fest

Makakahilera ng Pilipinas ang 19 
pang movie production sa iba’t ibang 
dako ng mundo sa idaraos na " lm 
festival sa Toronto, Canada.

Ito’y kasunod ng anunsyo sa o#  cial 
Twitter page ng Filipino " lm na “Kun 
Maupay Man it Panahon” (Whether The 
Weather Is Fine) na patungkol sa mag-
ina sa gitna ng pananalasa ng Super 
Typhoon Yolanda (international name: 
Haiyan).

Bida rito ang beteranang aktres na si 
Charo Santos, young actor na si Daniel 
Padilla, at ang “newcomer” na si Rans 
Rifol.

Sa ilalim ng direksyon ni Carlo 
Francisco Manatad, partikular na 

ipapalabas ang nasabing pelikula sa 
Contemporary World Cinema selections.

“The North American Premiere of 
‘Whether the Weather is Fine’ [by] 
Carlo Francisco Manatad follows three 
characters who must decide whether 
to stay home or escape to Manila after a 
devastating typhoon,” saad ng TIFF.

Gaganapin ang Toronto International 
Film Festival (TIFF) sa darating na 
September 9 hanggang 18 ngayong 
taon.

Kung maaalala, taong 2013 nang 
manalasa si “Yolanda” na itinuturing 
na isa sa pinaka-mapaminsala sa 
kasaysayan ng bansa matapos nag-iwan 
ng maraming patay. BOMBO RADYO

Rans Rifol                      Charo Santos                  Daniel Padilla
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Sa pakikipaglahok ng mga atletang Canadian sa Tokyo Games, Canada had 
won 302 medals — 64 gold, 102 silver, 136 bronze — over the course of 26 
Olympics. With 371 athletes competing in 2021, the Canadian contingent is 
aiming to bring more medals back home.

Mga Medalya ng Canadian na 
maipagmamalaki natin

Apat na medalya ng Pilipinas sure 
na sa 2020 Tokyo Olympics

Siguradong hindi bababa sa apat na 
medalya ang maiuuwi ng mga atletang 
Pinoy sa idinadaos na sa 2020 Tokyo 
Olympics. Ito na ang pinakamaraming 
medalya na kinabig ng bansa mula nang 
sumali sa kompetisyon noong 1924.

Unang nasungkit ng weightlifter na 
si Hidilyn Diaz ang kauna-unahang gold 
medal para sa Pilipinas.

Kamakailan lang nakuha ng boxer na 
si Nesthy Petecio, ang silver medal sa 
women’s featherweight division. Natalo 
siya kay Sena Irie ng Japan.

Sigurado na sa bronze medal ang isa 
pang boxer na si Eumir Marcial nang 

pabagsakin niya si Arman Darchinyan ng 
Armenia sa quarter"nal round ng men’s 
middleweight division. Posible pang 
maging silver o gold ang medalya ni 
Marcial sa darating niyang laban.

Galing pa rin sa boxing ang ika-apat na 
medalya ng Pilipinas matapos na manalo 
si Carlo Paalam laban sa Olympic at world 
champion na si Shakhobidin Zoirov ng 
Uzbekistan sa quarter"nals ng men’s 
$yweight division. 

Kinapos naman ng puntos ang pambato 
ng Pilipinas sa artistic gymnastics na si 
Carlos Yulo, matapos na pumang-apat siya 
sa labanan. 

Nakakaawa naman ang mga bira kay 
Champ Manny Pacquiao. Masyado 
nang below the belt na masyado.
Anong masama kung nangangarap 
siyang maging presidente?

Kahit sino, puwede naman 
mangarap di bah? So, kundi nga siya 
karapat-dapat ‘di huwag iboto, pero 
tigilan na ang mga panlalait.

Si Manny Pacquiao ang isa sa 
reason kung bakit kilala tayo ng 
buong mundo. Inilagay niya sa 
mapa ang Pilipinas nang maging 
world class boxer siya. Puwede 
na hindi sapat ang nalalaman niya 
para maging Presidente, pero iyon 
puso niya, ang damdamin niya para 
makatulong ay nandun. Hindi pa sapat 
iyon pero at least meron na siyang 
quality na alam mo na kaya niyang 
gawin, hindi siya corrupt, at hindi ang 
pagpapayaman sa puwesto ang iisipin 
niya.

Pangarap niya ‘yun, then let it be. 

Gusto niya, ‘di hayaan natin. Tayo rin 
naman ang magdi-desisyon kung 
iboboto siya o hindi.

So why bother and putting him 
down? Basta hayaan lang natin 
magkaroon ng pangarap ang bawat 
Pilipino.

Dream natin maging leader ng 
bansa natin, karapatan natin iyon, so 
tahimik lang.

Sige Manny Pacquiao, iyan ang 
pangarap mo, gawan mo nang 
paraang matupad.

Sen. Manny, noon pa nangarap 
maging president Lolit Solis (Pilipino Star Ngayon)

Aabot na sa mahigit P30 milyon ang halaga ng mga premyo 
na naghihintay para kay Tokyo Olympics silver medalist 
Nesthy Petecio. Bukod sa pera, makatatanggap din siya ng 
house and lot sa Davao at isang condominium unit. 
ABS-CBN News

Nesthy Petecio
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Babala tungkol sa ‘Frozen Mangoes’ na nasa sa 
Ontario tulad sa Mississauga, Brampton atbp ay 
kontaminado ng Hepatitis A

Inaabisuhan ng Health Canada ang 
publiko tungkol sa isang pagpapabalik 
na nakakaapekto sa mga tindahan sa 
Ontario, kabilang ang Mississauga at 
Brampton.

Naaalala ng Nature’s Touch Frozen Food 
Inc. ang iba’t ibang mga nakapirming 
mangga mula sa palengke dahil sa posi-
bleng kontaminasyon ng Hepatitis A.

Ang mga apektadong produkto ay 
inilarawang  mga pagkain na nahawahan 
ng Hepatitis A ng isang virus ay maaaring 
hindi agad malalaman o amoy sira ngunit 
maaari pa ring maging sanhi ng pama-
maga ng atay at mga sintomas tulad ng 
lagnat, walang gana sa pagkain, pagdu-
wal, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng 
kalamnan, at pamumutaw sa mga puti ng 
mata at balat ( paninilaw ng balat).

“Ang pagkonsumo ng pagkain na naha-
wahan ng virus na ito ay maaaring  maging 
sanhi ng hepatitis at makagawa ng isang 
limitadong sakit na hindi magreresulta sa 
malalang impeksyon o malalang sakit sa 
atay. Ang sakit ay karaniwang banayad at 
nagsisimula mga 15 hanggang 50 araw 
pagkatapos kainin ang kontaminadong 
pagkain. Karaniwan itong nag-iisa sa loob 
ng isang linggo o dalawa, bagaman maaari 
itong tumagal ng hanggang 6 na buwan 
sa ilang mga tao, “sabi ng Health Canada.

Nabenta  ang  produkto  sa buong     
Canada. Noong Hulyo 31, 2021, mayroong 
tatlong   mga kaso na  kumpirmadong lab-
oratoryo ng Hepatitis A na iniimbestigah-
an sa mga sumusunod na lalawigan: Dal-
awa sa Quebec at isa sa Nova Scotia. Ang 
mga indibidwal ay nagkasakit sa pagitan 

ng huling bahagi ng Marso 2021 at kala-
gitnaan ng Hunyo 2021. Walang naitalang 
ospital o pagkamatay.

Pinayuhan ang mga residente na 
iwasan ang pagkain ng produktong 
ito at itapon o ibalik ito sa tindahan 
kung saan ito binili. Kung sa palagay 
mo ay nagkasakit ka mula sa pagkain 
ng kontaminadong pagkain, makipag-
ugnay sa iyong doktor.

Bukod sa kagandahang taglay sa kani-
yang “perfect cone shape,” may isa pang 
katangian ngayon ang Mt. Mayon ng Al-
bay, na pinag-aaralan ng mga dalubhasa 
na posible raw maging gamot laban sa 
cancer.

Sinabing natuklasan ng mga manana-
liksik mula sa University of the Philippines 
Los Baños (UPLB), na may bacteria ang 

lupa sa Mt. Mayon na nagpapakita ng po-
tensiyal para maging antibiotic at anti-col-
orectal cancer.

“We have high hopes of getting new and 
novel species because this is a less explored 
environment, a volcano,” ayon kay Kristel 
Mae P Oliveros, Project Leader/Assist. Prof 
sa UPBL, Microbiology Division.

Kapag nakumpirma na ang bagong 
species, papangalanan itong Streptomy-
ces Mayonensis  A1-08.

Hindi umano ito basta-basta tinatab-
lan ng antibiotics kaya mahirap gamutin 
ang impeksiyong idinudulot nito. Dahil 
sa kakayanan ng Strentomyces sp A1-08 
na labanan ang MRSA, isinalang din ito 
sa anti-colorectal cancer test at genomic 
analysis. Posible pa itong ma-develop 
pa para maging anti-cancer drug. -- GMA 
News

Lupa ng Mt. Mayon, posibleng 
maging panlaban sa cancer
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JOKES OnLEE

How does NASA organize a party?
They planet.
How many tickles does it take to get 
an octopus to laugh?
Ten tickles.
Where do cows go on Friday nights?
They go to the moo-vies!
Why don’t ants ever get sick?
Because they have little anty bodies.

What did the nose say to the !nger?
Quit picking on me!
I couldn’t !gure out why the 
baseball kept getting bigger.
Then it hit me.
What happens to a frog’s car when it 
breaks down?  It gets toad away.
Where do beef burgers go to dance?
The meatball.
What’s orange and sounds like a parrot?  
A carrot
What did Mr. and Mrs. Hamburger 
name their daughter?  - Patty!
What language do pigs speak?
Swine language.
Why is no one friends with 

Dracula? Because he’s a pain in the 
neck.
What time do you go to the dentist? 
At tooth-hurty.
What did the !sherman say to the 
magician?   Pick a cod, any cod.
If you ever get cold, stand in the 
corner of a room for a while.
They’re usually 90 degrees.

What gets wetter the more it 
dries? A towel.

What happens to a frog’s car when 
it breaks down? It gets toad away.
Why do we tell actors to 
“break a leg?” Because every play 
has a cast.

Something tells me I need to lose some weight. 
During a recent trip to visit my son and his fam-
ily, I stopped o! at a bakery to pick up dessert. 
After scanning the display case, I settled on a 
dozen pound-cake cupcakes. The clerk’s pleas-
ant response: “Is that for here or to 
go?”

While shopping for a bathroom scale, I 
found one that tracks not only weight 
but also body fat, bone mass, and wa-
ter percentage. I nixed that one in favor 
of a low-tech model. As I told the sales-
person, “I don’t need to be depressed 
four ways; one is quite enough.”

Q: Why go to the paint store 
when you’re on a diet?
A: You can get thinner there.

Q: Why shouldn’t you fall in love 
with a pastry chef?
A:  He’ll dessert you.

Why did the diet coach send her 
clients to the paint store? She 
heard you could get thinner 
there.

A great way to lose weight is to eat 
while you are naked and standing 
in front of a mirror.  Restaurants 
will always throw you out before 
you can eat too much.

“Becoming a vegetarian is a huge 
missed steak.”

I’m not vegetarian because I love 
animals. I’m vegetarian because I 
hate vegetables.

The only di!erence in my life 
when I’m on a diet is instead of 
saying, “I ate nachos,” I say, “I ac-
cidentally ate nachos.”

Q. What is a man’s idea of a bal-
anced diet?  A. A beer in each 
hand. 

Q. What do you call someone 
who can’t stick with a diet? 
A. A desserter. 
Did you hear about the hungry 
clock? He went back four seconds.
What did the big "ower say to the lit-

tle "ower?  Hi, bud!

Did you hear about the mathe-
matician who’s afraid of nega-
tive numbers? He’ll stop at nothing to 
avoid them.
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Arbor Memorial Inc. 
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CALL:

Pilipinas o Filipinas:  Ano ba ang 
wastong pagbaybay sa pangalan 
ng ating bansa?

Isinusulong ngayon ng Komi-
syon ng Wikang Filipino (KWK) na 
“Filipinas” sa halip na “Pilipinas,” 
ang gamiting baybay sa opisyal 
na pangalan ng ating bansa. 

May kaugnayang  sa 
pagdiriwang ng Buwan ng Wika 
ngayong Agosto, iwinawasto ng 
Komisyon sa Wikang Filipino ang 
pagbaybay sa salitang Pilipinas, 
sinabing nakasaad sa resolusyon 
ng KWF noong Abril, na panahon 
na umano para ibalik sa orihinal na 
Filipinas ang pangalan ng bansa 
sa halip na ang nakagawiang 
Pilipinas. Sa pamamagitan umano 
nito ay mapagbubuklod ang 
mga Pilipino na may tamang 
kaalaman kaugnay sa kasaysayan 
ng bansa. Sinasabing Filipinas 
ang tawag sa bansa noong 15th 
century na isinunod sa pangalan 
ng Spanish King na si Felipe II. 
Pero nagbago raw ang baybay 
nito noong 20th Century nang 
palaganapin na ang abakadang 
Tagalog kung saan wala na ang 
titik “F.” Paliwanag ng KWF, ang 
Filipinas ang ginamit umanong 
baybay ng mga bayaning sina 

Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini, 
Andres Bonifacio at iba pa. Ayon 
naman kay Deputy presidential 
spokesperson Abigail Valte,

hindi pa napag-aaralan ni 
Pangulong Benigno Aquino 
III ang mungkahi ng KWF na 
pinamumunuan ngayon ng 
National Artist for Literature na si 
Virgilio Almario. Sinabi ng KWF na 
nagiging kumplikado at katawa-
tawa ang patuloy na paggamit 
ng “Pilipinas” gayung ang baybay 
sa wikang pambansa simula sa 
Konstitusyong 1973 ay “Filipino.” 
“Bakit sa gayon “Filipino” ang 
wika ngunit “Pilipinas” ang bansa 
at “Pilipino” ang mamamayan at 
kultura? Saan nanggaling ang 
tawag na “Filipino” sa wikang 
pambansa? Higit sanang praktikal 
na “Filipinas” din ang maging 
tawag sa bansa at “Filipino” 
ang tawag sa mamamayan at 
kultura,” nakasaad sa website ng 
KWF. Kapag pinahintulutan ang 
mungkahi ng komisyon, unti-unti 
umano ang gagawing pagpapalit 
sa baybay ng Pilipinas tungo sa 
Filipinas. --  GMA News

    “Pag-ingatan ang  
buhay ng tayo po’y  

makapaghanapbuhay”
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MANILA, Philippines — Nagkakaroon 
na ng linaw ang posibleng tambalan 
nina Davao City Mayor Sara Duterte 
at Sen. Sherwin Gatchalian sa 2022 
presidential at vice presidential 
elections.

Ito’y matapos magpahayag ng 
intensyon si dating Sen. Ferdinand 
‘Bongbong’ Marcos Jr. na tumakbong 
presidente sa oras na makasiguro na 
makakakumpleto ito ng lineup sa 
darating na halalan.

Magugunitang kamakailan ay may 
mga nagpalutang ng usap-usapan sa 
posibilidad ng tandem nina Mayor Sara 
at Bongbong Marcos pero malamig 
umano sa ideyang ito ang huli 
dahil mas gusto nitong tumakbong 
presidente.

Kinumpirma naman ni Sen. 
Gatchalian na nagkaroon na sila ng 
pag-uusap ni Mayor Sara sa posibleng 
tambalan pero hindi pa nito nilinaw 
kung plantsado na ang kasunduan. 
“I talked to Mayor Sara a few months 
back. And we talked about my plans,” 
pahayag ng senador kamakailan.   
Kung matutuloy ang tambalan, ang 
slogan na naisip ang mga tagasuporta 
ni Gatchalian sa Cebu: “Kay Sara, Win 
Tayo.”

Ayon pa sa senador, kinonsulta rin 
niya si  Sen. Tito Sotto na NPC chairman 
na naunang naghayag na tatakbo rin 
sa pagka-bise presidente ka-tandem si 
Senador Ping Lacson.

“We’re talking, everything right now 
is $uid, although that is my intention. 

Tambalang Sara-Win pinaplantsa na

My mind is open to that,” sabi ng 
senador.

Naniniwala si Gatchalian na sa 
20 taon ng kanyang karanasan sa 
pagtatrabaho sa gobyerno ay malaki 
ang maitutulong niya sa taumbayan 
kung mananalo siya bilang bise 
presidente ng bansa.

Kaugnay nito, kung si Albay Rep. 
Joey Salceda ang tatanungin, mas 
gusto nitong suportahan ang tandem 
nina Mayor Sara at Senador Win.

Si Salceda na kilalang kaibigan ni 
Mayor Sara ang unang nagsabi na 
tatakbo ang alkalde sa pagkapangulo 
sa 2022 base umano sa kanilang pag-
uusap. Maagap ding nagpahayag ng 
suporta si Salceda kay Sara kahit wala 
pa itong pormal na anunsyo para sa 
2022.

Napili rin ng kongresista na 
suportahan sa pagka bise-presidente 
si Gatchalian dahil nakita umano niya 
ang galing ng pagdating sa usapin sa 
ekonomiya. Pilipino Star Ngayon

MANILA — Sa kasagsagan ng 
pagsasanay sa nalalapit na laban kontra 
sa American welterweight champion 
na si Errol Spence Jr., nahaharap din 
sa giyera kontra social media trolls 
si eight-time world division boxing 
champ Sen. Manny Pacquiao.

Ito ay sa gitna ng pagkalat ng mga 
fake news laban sa Senador hinggil sa 
umano’y ma-anomalyang multi-billion 
sports complex project sa Sarangani.

Ani Pacquiao, determinado siyang 
mapanagot ang mga socmed trolls 
na nasa likod ng pagpapakalat ng 
kasinungalingan laban sa kaniya.

“Many of these SocMed trolls are 
making a lot of money at the expense 
of honest and hard-working citizens. I’ll 
make it my mission to stop them at all cost,” 
ani Pacquiao.

Sa pamamagitan ng kaniyang legal 
team mula sa Cuison, Daguinod, 
Mendoza-Martelino Law o#ce, hiningi 
ni Pacquiao ang tulong ng PNP Anti-
Cyber Crime Group upang matukoy 
ang owners at administrators ng 
27 fake news sites na tumulong sa 
pagpapalabas at pagpapakalat ng 
nag-ugnay sa kaniya sa 3.5 bilyong 
pisong korapsyon sa konstruksyon ng 
Sarangani Sports Complex.

Ang aksyon na ito ni Pacquiao ay 
nag-ugat sa social media post na 
inilabas ng sinasabing spiritual adviser 
ni Pang. Duterte na si Pastor Quiboloy.

Ang Pastor ay nagkalat ng maling 
impormasyon na nagtuturo sa Senador 
bilang nasa likod ng napabayaang 
Sarangani Sports Complex.

Dumulog din si Senator Manny 
Pacquiao sa Philippine National 
Police (PNP) upang madakip ang mga 
taong nasa likod ng pagpapakalat 
sa social media ng pekeng PDP-La-
ban Resolution na gumamit ng pek-
eng lagda ng senador at naglalayong 
dungisan ang reputasyon nito.

Sa pamamagitan ng legal counsel 
na si Atty. Pelagio Lawrence Cuison, 
inihain ni Pacquiao sa PNP Anti-
Cybercrime Group ang reklamo para 
imbestigahan ang pinagmulan ng 
pagpapakalat ng pekeng dokumento 
Iba’t ibang tao ang sangkot kabilang 
na sinuspindeng abogado ng Supreme 
Court ng tatlong taon noong August 
2016 at isang nagngangalang Ahmed 
Paglinawan.

Ang pekeng dokumento ay 
naglalaman umano ng “con"dential 
plan” ng direktiba umano ni Pacquiao 
kay PDP-Laban Legal A!airs at 
Arbitration Committee Chair Alberto 
Oxales na magdeklara ng agaran 
at otomatikong pagpapatalsik kay 
Party Vice-Chairman Alfonso Cusi at 
kaniyang mga kasamahan.

Ang naturang dokumento ay 
may petsang Hunyo 8, 2021 upang 
maipakitang nauna ito sa inilabas na 
lehitimong PDP-Laban Resolution 
noong Hunyo 9, na nag-aalis sa partido 
kina Cusi, Matibag at Naik.

Agad nilinaw ni Ron Munsayac 
Executive Director ng PDP-Laban at 
National Executive Committee na 
peke ang dokumento at iginiit na isa 
lamang itong pagtatangka ng ilang 
grupo na magpakalat ng “fake news” 
sa pamamagitan ng “fake o forged 
documents.”

Gemma Garcia (Pilipino Star Ngayon )

Cyber libel iniumang ni 
Pacman vs fake news

Sen. Sherwin Gatchalian

CANADA - Nagbabalala ang 
public health o#cials sa paglaga-
nap ng Delta variant COVID-19,  ay 
umakyat na sa ikaapat na antas. 
Ayon sa mga eksperto madaling 
makahawa ang nakamamatay na 
Delta variant.

 Ang babala ay galing kay chief 
public health o#cer Dr. Theresa 
Tam na pinaalalahanan tayo: 
“suggests we are the start of a 
Delta-driven fourth wave.” 

Tam warned that if vaccine 
uptake doesn’t increase in the 

country’s younger populations, 
cases could eventually exceed some 
communities’ health-care system 
capacities.

The news also comes on the heels 
of a new CDC report and study, the 
former of which warned that the 
Delta COVID-19 variant could be 
as contagious as chickenpox and 
the latter pointing to a string of 
outbreaks even among those who 
have been vaccinated.

Posible ang lockdown bilang 
proteksyon ng mga mamamayan

Canada ay naghanda na laban 
sa deadly Delta variant
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