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LIBRENG PAG-AARAL NG ARABIK PARA
SA MGA PILIPINO
(With Certificate)

For reservation and registration
Tawag lang sa 24712574 or 24756796
Extention 102 sa mga lalaki, Extention 116 sa mga babae
Office Hours: Sundays to Fridays, Morning 8:00– 1:00,
Evening 4:30 – 8:30
KPCCenter is Closed on Saturdays

ARABIC CLASS 2011 – 2012 SCHEDULE
OF CLASSES & REGISTRATION
BATCH
1st Batch
2nd Batch
3rd Batch

REGISTRATION PERIOD
January 1 - 31, 2011
May 1 - 31, 2011
September 1 - 30, 2011

DURATION OF CLASSES
February - May 2011
June - September 2011
October 2011 - January 2012

Mag-aral Bumasa at Sumulat ng Arabik sa Loob Lamang ng Apat na Buwan
M
T
F
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KPCC Sentrong Pangkultura
facebook.com/kpccenter

Makinig Araw-araw, 1:00 - 3:00 P.M.
Tagalog Program ng Radio Kuwait
FM 93.3 khz . AM 963 khz.
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ng Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine ay ang monthly
publication ng KPCCenter. Ang
Kuwait Philippine Cultural Center ay
isang kalipunan, isang kongregasyon,
at isang center kung saan nagtatagpo
ang mga layunin para sa kaunlaran sa
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa
mga Filipino sa Kuwait, ano man ang
kanilang relihiyon, tribo, at kasarian.
Ang layunin nito ay upang makapagtatag ng isang sentrong pangkultura at
pang-edukasyon upang tangkilikin ang
lahat ng maiinam na kultura at mga
anyo ng edukasyon. Ito rin ay nakikipagkasundo, at lahat ng mga gawain
nito ay sa pamamaraang tuwiran at
katamtamang pakikitungo, na nagaanyaya sa lahat upang sama-samang
makapagtatag ng bukas na mga talakayan tungkol sa lahat ng aspeto ng
pamumuhay.
Ang mga nilalaman, pananaw at
mga opinyong nailathala sa magazine
na ito ay di kailangang kumatawan ng
KPCCenter, kahit pa ito ay isinulat ng
isang empleyado nito. Ang lahat ng
pagsisikap ay ginagawa upang maiwasan ang pagkakamali sa mga impormasyong nilalalaman ng mga artikulo, ngunit, walang pananagutan kahit
anuman ang maaaring ipagpalagay sa
magazine na ito o sa tagapaglathala
nito, ang KPCCenter.
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DISI PLI NA,
KAI LA NGA N KITA
Nakapanood ka ba ng Olympic Games sa telebisyon? Ano ang pagpapahalagang taglay ang mga manlalarong kalahok dito na nagpapaangat sa kanila sa iba?
Sa nakaraang mga isyu natutuhan natin ang kahalagahan ng sipag at tiyaga sa pag-unlad
ng isang tao. Bukod sa mga pagpapahalagang ito, mayroon ka pang dapat taglayin upang umunlad.
Alam mo ba kung ano ito? Disiplina! Masipag ka man at kumikita nang maayos sa iyong trabaho, kung hindi ka
naman disiplinado sa paghawak ng iyong kinikita, masasabing hindi pa rin ganap ang iyong pag-unlad.
Pinagkalooban ng Diyos ang tao ng kalayaan upang magpasya para sa kanyang sarili. Ang will o kalayaang-loob
ay isa sa kapasidad ng tao na nagpapaiba at nagpapaangat sa kanya sa hayop at iba pang nilikha. Ito ang lakaspanloob na humihikayat sa kanya na naising gawin ang isang bagay. Ayon kay Esteban, ang kalayaang-loob ay bulag
na taga-akay at nangangailangan ng patnubay ng ating intellect. Ang intellect ang may kakayahang umunawa sa
mga universal truths kaya marapat lamang na ito ang mangibabaw sa pagpasya higit sa kalayaang-loob.
May mga taong walang disiplina sa sarili at ang pinaghahari lamang ay kung ano ang maibigan. Ang nangingibabaw sa kanilang pagpapasya ay ang kalayaang-loob at hindi ang intellect. Ano nga ba ang disiplina? Mula
sa orihinal na kahulugan nito sa wikang latin, nangangahulugan ito na to instruct o turuan: turuan ang tao kung
paano magpasya at kumilos ng naaayon sa pamantayang moral. Turuan ang tao kung paano pangingibabawin ang
katwiran sa damdamin. Kung hindi didisiplinahin ng isang tao ang kanyang sarili, hindi niya makakamit ang tunay
na pag-unlad at kaganapan.
Halimbawa, kahit gaano ka katalino, kung hindi mo didisiplinahin ang iyong sarili sa tamang oras ng panonood ng
T.V., pag-aaral ng leksyon at wastong pagkilos sa klase, tiyak na maaapektuhan ang iyong magiging marka sa iba’tibang asignatura. Ang disiplina ay tumutukoy sa pagpipigil sa sarili sa mga kilos o gawaing makahahadlang sa pagkakamit ng layunin. Isinasaalang-alang ng disiplina ang kabutihang pansarili at kabutihang panlahat. Naglalayon
itong makamit ang kaayusan at kapayapaan. Mahalagang gawing batayan ang mga pagpapahalagang mag-aakay
sa isang tao sa tamang landas. Isang magandang katangian ang pagkakaroon nito. Sa pamamagitan ng disiplina,
matutulungan mo ang iyong sarili na makaiwas sa mga gawaing walang kabuluhan at pag-aaksaya lamang ng panahon.
Alalahanin mong anuman ang iyong gawin sa
iyong sarili ay pananagutan mo sa Diyos na
nagbigay sa iyo ng buhay. Pagdating ng takdang
panahon ay magsusulit ka sa Kanyang harapan.
Gawin mong instrumento ang disiplina sa paglinang ng mga talinong kaloob Niya sa iyo. Ang
disiplina rin ang magiging pananggalang mo sa
mga gawaing mag-aakay sa iyo sa kapahamakan. (Project EASE, bse.portal.ph)
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PINOY BLOGS
(bamertz.multiply.com/journal)

BAKIT MAHIRAP
M A G PA T AWA D ?
Bakit nga ba? Hindi kaya dahil sa matinding sama ng
loob kung kaya’t natatakpan ang lahat ng matitinong
parte ng ating pag-iisip at hindi na natin magawang
umunawa?
Ngunit bakit naman kaya umabot sa kasukdulan ang
galit? Hindi kaya dahil sobra ang kasalanang nagawa?
Ano nga ba ang sobra? Nasusukat ba ang damdamin?
Kung hindi, paano natin nalalaman na sobra na at hindi
na nararapat ang nagaganap? Kapag hindi na natin
kayang indahin ang sakit na nararamdaman?
Kapag hindi na makaya ang sakit, ano ang nararapat
gawain? Kimkimin ito? O ipahayag?
KANINO mo ipapahayag? Sa mga taong makakaintindi
sa iyo? O sa taong dumulot ng pagluha mo?
Gusto mo bang ipahayag sa taong nagpasakit sa iyo na
nasaktan ka niya? Kung oo, paano mo ipapahayag? Ang
katahimikan ba ay matuturing na pagpapahayag rin?
Mapapansin kaya nila ang reaksyon mo? Kung oo, may
pakialam ba sila?
Kung meron, nasubukan na ba nilang humingi ng
tawad? Kung wala pa, pakikiusapan mo ba sila na humingi ng tawad sa iyo?
Kung hindi, magtitiis ka na lamang ba hangga’t mapaisip sila sa kanilang nagawa? Kailan naman kaya ang

panahong iyon?
Kung dumating na, SINUBUKAN na ba nilang ayusin
ang kaguluhan? Kailan? MINSAN?
Gaano ba kadalas ang minsan? ISANG BESES BA?
Kapag hindi nagtagumpay ang minsang pagsubok,
nararapat na bang tumigil?
Hindi ba’t masakit kapag mahal mo ang taong nagkasala sa iyo? Hindi ba nakakapanibugho na sinubukan
mong umintindi subalit ikaw ang hindi naiintindihan?
Hindi ba’t nakapanlulumo na sinusubukan mo silang
saktan ngunit alam mo na habang ginagawa mo yun,
NASASAKTAN KA RIN? Hindi ba’t mas masakit dahil
maiisip mo lang na balewala ang “pananakit” mo sa
kanila sapagkat IKAW at TANGING IKAW lamang ang
apektado sa pangyayari?
Hindi kaya ang dahilan kung bakit mahirap magpatawad, ay dahil HINDI NAMAN HUMIHINGI NG
TAWAD ang nagkasala sa iyo?
Alam ba ng taong iyon na nagkasala siya? Kung alam
nga, tingin mo ba MANINIWALA siyang siya lamang
ang nagkamali? Hindi kaya lalabas na kasalanan mo
rin?
Kung siya lang ba talaga ang nagkasala, hindi ka na ba
gagawa ng paraan para magkaayos kayo?
Eh kung gumawa ka nang paraan pero hindi naman nila
alam?
Ano ang gagawin mo?
Hindi kaya lalabas pa na kasalanan mo rin naman?
Bakit palaging may kasalanan ang dalawang parte?
Sino ba ang mas makasalanan? Yung nagkasala na
hindi humihingi ng tawad? O yung pinagkasalaan na
hindi marunong bumitiw sa mga magagandang alaala
na malamang KAILANMA’Y HINDI NA MAIBABALIK?
Hindi kaya ang dahilan kung bakit mahirap magpatawad, ay dahil kailangan mo pang sagutin ang mga
katanungang ito?
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B U H A Y A T PA G - A A R A L
A YO N K A Y B O B O N G

“Nalaman kong hindi final exam ang passing rate ng buhay. Hindi ito multiple choice, identification, true or false,
enumeration or fill-in-the-blanks na sinasagutan kundi essay na isinusulat araw-araw. Huhusgahan ito hindi base sa
kung tama o mali ang sagot, kundi base sa kung may kabuluhan ang mga isinusulat o wala. Allowed ang erasures.”
“Kumain ka na ng siopao na may palamang pusa o maglakad sa bubog nang nakayapak, pero wag na wag kang
susubok mag-drugs. Kung hindi mo kayang umiwas, humingi ka ng tulong sa mga magulang mo dahil alam nila
kung saan ang mga murang supplier at hindi ka nila iisahan.”
“Mangarap ka at abutin mo. Wag mong sisihin ang sira mong pamilya, palpak mong syota, pilay mong tuta, o mga
lumilipad na ipis. Kung may pagkukulang sa iyo mga magulang mo, pwede kang manisi at maging rebelde. Tumigil
ka sa pag-aaral, mag-asawa ka, mag-drugs ka, magpakulay ka ng buhok sa kili-kili. Sa bandang huli, ikaw din ang
biktima. Rebeldeng walang napatunayan at bait sa sarili.”
“Tuparin ang mga pangarap. Obligasyon mo yan sa sarili mo. Kung gusto mo mang kumain ng balde-baldeng lupa
para malagay ka sa Guinness Book of World Records at maipagmalaki ng bansa natin, sige lang. Nosi balasi, wag
mong pansinin ang sasabihin ng mga taong susubok humarang sa iyo. Kung hindi nagsumikap ang mga scientist
noon, hindi pa rin tayo dapat nakatira sa jupiter ngayon. Pero hindi pa rin naman talaga tayo nakatira sa jupiter
dahil nga hindi nagsumikap ang mga scientist noon. Kita mo yung moral lesson?”
“Nalaman kong habang lumalaki ka, maraming beses kang madadapa. Bumangon ka man ulit o hindi, magpapatuloy ang buhay, iikot ang mundo, at mauubos ang oras.”
“Mag-aral maigi. Kung titigil ka sa pag-aaral, manghihinayang ka pagtanda mo dahil hindi mo naranasan ang
kakaibang ligayang dulot ng mga araw na walang pasok o suspendido ang klase o absent ang teacher. (Haay,
sarap!).”
“Nalaman kong marami palang libreng lecture sa mundo, ikaw ang gagawa ng syllabus. Maraming teacher sa
labas ng eskuwelahan, desisyon mo kung kanino ka magpapaturo. Lahat tayo enrolled ngayon sa isang university, maraming subject na mahirap, pero dahil libre, ikaw ang talo kung nag-drop ka. Isa-isa tayong ga-graduate,
iba’t-ibang paraan. Tanging diploma ay ang alaala ng kung ano mang tulong o pagmamahal ang iniwan natin sa
mundong pinangarap nating baguhin minsan…”
“Hikayatin mo lahat ng kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paboritong libro sa buhay nila. Dahil
wala nang mas kawawa pa sa mga taong literado pero hindi nagbabasa.”
“Dalawang dekada ka lang mag-aaral, kung ‘di mo pagtityagaan, limang dekada ng kahirapan ang kapalit, sobrang lugi, kung alam lang ‘yan ng mga kabataan, sa pananaw ko ehh walang gugustuhing umiwas sa eskwela.”
(The Filipino Magazine)
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Ang bayan koy tanging ikaw
Pilipinas kong mahal
Ang puso ko at buhay man
Sa iyoy ibibigay
Tungkulin koy gagampanan
Na lagi kang paglingkuran
Ang laya moy babantayan
Pilipinas kong hirang…

IKA-113 TAONG ARAW NG KALAYAAN
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March 18, 2011, Field trip to Kuwait Towers, KPCCenter Men Section
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Mula sa Gumising! February 2011 (Watchtower Bible & Tract Society of the Philippines)
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MAGTAWANAN TAYO
(Kung natawa ka na noon, tawa na ulit ngayon…)
Ni Issa Mohammad Tragua

e-mail: jorgetragua@yahoo.com

Prof: ano ang pagkakaiba ng adultery at fornication
Girl: nasubukan ko na pareho yan eh. parang wala namang
diferrence

Kapag si Pacman nanalo sa eleksyon, magpapatayo siya
ng school, Pacquiao University, in short PAC U, at ang
tawag sa mga students, PACQERS.
totoo ba na ang gwapo at maganda ay mahina sa
isfelling at
grammers?
my gas!
did they sure?
wat does they proof?
it hurts me
i am not belief of diss.
does u?
TOTO: Pangarap ko, kumita ng P250,000 monthly gaya ni
daddy!
JOVY: Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo?
TOTO: Hindi! ‘Yan din ang pangarap niya!

Teacher: Give me colors that begin with letter “M”
Pupil: Maroon!!!
Teacher: Anybody else??
Ngongo: Mlue, Mrawn, mlak, maiolet…
Teacher: Mery ngood!!!

Encouraging words for today:
“Kung hindi ka na masaya sa buhay mo… bakit hindi mo
subukan ang kabilang buhay??”

3 tanga nagsisiksikan sa maliit na kama...
tanga1: pare hindi tau kasya bawas tau ng isa. sa lapag
nalang
matulog
(bumaba si tanga 3)
tanga2: ayan pare maluwag na akyat ka na d2!

Bumibili: (pasigaw) pabili pong SAFEGUARD
Tindera: (galit na sumigaw) wag kang sumigaw jan!!!
hindi ako bingi!! anong SIMCARD? globe o smart?

Salawikain ng mga high school students
“aanhin mo pa ang 90 kung 75 na ang uso”
“its better to cheat than to repeat”
“No need to review kodigo will do”
“aanhin mo pa ang libro kung scholar ang katabi mo”
“ang hindi marunong lumingon pag exam... bagsak ang
kalalabasan”

PEDRO: Miss,pabili nga ng bolpen.
MISS: Sorry po sir, puro damit tinda namin.
(Inis na lumabas si Pedro sa tindahan)
PEDRO: My God! Penshoppe walang bolpen!
DOK: May taning na ang buhay mo.
JUAN: Wala na bang pag-asa? Ano po ba ang dapat kong
gawin?
DOK: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
JUAN: Bakit, gagaling po ba ako ru’n?
DOK: Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa
mabuhay!
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Isang Paanyaya sa mga Filipino sa Kuwait
4th KPCCenter Istiqbal Ramadan Symposium
(Pagsalubong sa Buwan ng Ramadan)
22 July 2011, 5:00 P.M.
Asia-Asia Restaurant, Kuwait City
(Souk Al-Watiya, malapit sa Panasonic Tower, at Grand Hypermarket, itaas ng
Adidas Store, Kuwait City)
Buffet dinner. Admission is FREE. For your confirmation (to attend) pls send txt to
KPCCenter Hotline 97802777
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M G A B A L I TA N G PA N G K A L U S U G A N
ANG PAGBUBUNTIS AY ISANG KAPANAPANABIK
NA PANAHON SA BUHAY NG MAGULANG.

tinedyer ay maaaring magtanong ng kahit anong katanungang mayroon kayo sa pagbisita.

Kailangang magpatingin ang mga kababaihan sa kanilang doktor sa loob ng unang tatlong buwan ng kanilang pagbubuntis.
Ang mga pagbisita sa doctor ay tumutulong na makasigurong
maayos ang pagbubuntis. Ang maagang pagsusuri ay tumutulong sa mga doktor na masigurong malusog ang ina at sanggol.
Ang mga kababaihang nagpapatingin sa doktor sa panahong
ito ay nagkakaroon ng mas malulusog na mga sanggol. Mas
malamang na manganak sila nang walang problema. Ang
panayang pagbisita sa doktor sa panahon ng pagbubuntis ay
nakadudulot ng kapayapaan ng isip.

HUMINGA NANG MALUWAG, PIGILAN ANG
HIKA SA PANANAKOP SA INYONG BUHAY.

MATAPOS ANG INYONG PANGANGANAK, ALAMIN KUNG ANO ANG MAAASAHAN.
Ang pagkatapos manganak ay
21 hanggang 56 araw matapos
maipanganak ang inyong sanggol. Sa panahong ito kailangan
ninyo, bilang bagong ina, na
bumisita sa doktor. Bibigyan
kayo at ang inyong anak ng
inyong doktor ng mga pagsusuri
at eksamin. Maaari ninyong
makausap ang inyong doktor
tungkol sa mga pangangailangan
ninyo at ng inyong anak. Maaari
kayong kausapin ng doktor
tungkol sa pagpapasuso, pagiging
lubos na malungkutin pagkatapos
manganak (o “pagkapanglaw”),
at ang pagkain ng tama. Siguraduhin ninyo na kayo at ang
inyong sanggol ay nasa mabuting kalagayan.

ANG PAGPAPABAKUNA NG MGA BATA (SHOTS)
AY KAILANGAN.
Mas malamang na magkasakit ang mga bata kaysa sa mga may
sapat na gulang. Ang mga bakuna ay nakakatutulong sa mga
bata na labanan ang mga sakit. Ang mga bata mula pagkapanganak hanggang 20 taong gulang ay kailangang bumisita sa
doktor upang makuha lahat ang kanilang mga bakuna. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bakuna sa iba’t ibang edad mananatiling malusog ang bata at makaiiwas sa ilang mga sakit.
At saka, ang mga bakunang ito ay kinakailangan ng mga bata
sa pagpasok sa eskuwelahan at child care. Dalhin ang talaan
ng pagpapabakuna ng inyong anak (dilaw na card) sa bawat
pagbisita. Tulungan ang inyong anak na lumaking malusog.

ANG MALUSOG NA BATA AY MASAYANG BATA.
Ang lahat ng mga bata na wala pa sa edad 6 ay kailangang
magpatingin sa doktor taun-taon upang lumaking malusog. Sa
pagbisitang ito, bibigyan ng doktor ang bata ng pagsusuri, mga
eksamin, at bakuna. Ipapaliwanag din ng doctor ang tungkol
sa pagkain nang tama, kaligtasan, at pangangalagang den-tal
(ngipin).

MABUTING PANGANGALAGA NG KABATAAN.
Ang paglaki mula sa pagkabata patungo sa may sapat na
gulang ay maaaring mahirap. Nasa panahong ito gumagawa ang mga tinedyer ng mga desisyon na nakaaapekto sa kanilang kalusugan. Mahalaga para sa mga batang
edad 12 hanggang 21 na bumisita sa doktor bawa’t taon.
Susuriin ng doktor ang kalusugan at paglaki ng inyong
tinedyer. Maaari ring magbigay ng mga impormasyong
pangkalusugan ang inyong doktor. Kayo at ang inyong

Maaaring mapanganib sa buhay ang hika kung hindi ito
makokontrol. Kung kayo o ang inyong anak ay may hika,
kailangan ninyong bisitahin ang inyong doktor nang panayan.
Kakausapin kayo ng inyong doktor tungkol sa mga paggagamot na makatutulong sa inyong na makontrol ang inyong hika.
Sa tulong ng inyong doktor mapangangasiwaan ninyo ang
inyong kalusugan.

ANG MAAGANG PAGTUKLAS, NAKAPAGLILIGTAS NG BUHAY.
Ang Kanser sa Suso ang pinakaraniwang tipo ng kanser sa kababaihan.
Kailangang makipag-usap ang mga
kababaihan sa kanilang doktor
tungkol sa kanser sa suso at maagang
pagtuklas nito. Kakausapin kayo ng
inyong doktor tungkol sa kung bakit
kinakailangan ang mammogram. Ang
mammogram ay isang x-ray para
sa suso at maaaring makatulong na
matuklasan ng maaga ang kanser sa
suso. Ang mga kababaihang may edad
50 at pataas ay kailangang makipagusap sa kanilang doktor tungkol sa
pagsailalim sa mammogram bawa’t taon.

MGA KABABAIHAN, PANGASIWAAN ANG INYONG KALUSUGAN.
Ang kanser sa serbiks ay isa sa pinakaraniwang mga kanser sa
kababaihan. Ang mga kababaihan na aktibo sa seks o 18 taon
at pataas ay kinakailangang kumuha ng Pap test at pagsusuri
ng balakang bawa’t taon. Ang uring ito na kanser ay maaaring gumaling kung maagang matutuklasan, magagamot at
masusubaybayan.

MGA KABABAIHAN, PIGILAN ANG CHLAMYDIA
SA PANANAKIT NITO SA INYO.
Ang karamihan sa mga kababaihang may Chlamydia ay hindi
alam na mayroon sila nito. Makakasakit sa katawan ang Chlamydia kung hindi ito magamot. Ang mga kababaihang edad
16 hanggang 25 na aktibo sa seks ay kinakailangang masuri.
Ang pinakamabuting paraan ng pagtuklas kung kayo ay may
Chlamydia ay sa pamamagitan ng pagsuri ng inyong doktor.
Mapapagaling ang Chlamydia kung maaga itong mabigyan ng
paggamot. Tawagan ang inyong doktor para sa pakikipagkita
upang masuri.
(Source: Balitang Pangkasapi, County of Los Angeles, Department of Health Services, Community Health Plan)
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PINOY
RECIPE
Ni Sis. Um Ismael
(Iba’t Ibang Luto ng Gulay)

plahan ng toyo at palambutin sa kaunting tubig.

TSAPSUY
Mga Sangkap:

7. Ihulog ang ibang gulay, sabawan pa kung kulang
at palaputin sa cornstarch.

1 guhit na karne

8. Ilagay din ang katas ng hipon.

1 guhit na hipon
1 guhit na atay

(Iba’t Ibang Luto ng Manok)

½ kilong repolyo

ADOBONG MANOK SA GATA

¼ kilong bitswelas

Mga Sangkap:

1 punong kintsay

1 manok, putol-putol na pansubo

1 sayote

½ tasang suka

1 patola

1 ulo ng bawang, pitpit

1 sibuyas

1 kutsarang asin

2 butil ng bawang

¼ kutsaritang paminta

2 kutsarang cornstarch

2 tasang gatang malabnaw

toyo

1 ½ tasang kakanggata
½ tasang toyo

Paraan ng Pagluluto:
1. Pag-apating hiwa ang sibuyas.

Paraan ng Pagluluto:

2. Hiwain ang atay nang nais na laki.

1. Isama ang manok sa suka, toyo, bawang, asin at
paminta.

3. Balatan ang hipon at katasin ang dinikdik
na ulo.
4. Putulin ang mahabang bitswelas.
5. Hiwain nang halos kasing-laki ang repolyo; ang patola ng paputol; at ang kintsay
ng 1 pulgada.

2. Pakuluan. Pahinaan ang apoy.
3. Idagdag ang kakanggata at hintayin maglangislangis ang sabaw bago hanguin.
4. Masarap ding samahanito ng hilaw na papaya.

6. Igisa sa bawang at sibuyas ang karne, tim(Source:Piling-piling Lutuing Pilipino, R.P.Nem Singh, G.V.Manaog; Isa-Jecho Publishing Inc)
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SARI-SARING KAALAMAN:

Ano ang Online
Studies?

Ni Wilfred P. Gabol, email: will@icsa.us
Ito ay tinawag nilang Distance Learning/ Education na kung saan tiyak na maisasakatupan ang pagpapalawak ng
kaalaman ng mga mag-aaral na nakakaranas ng mga suliranin sa edukasyon sanhi ng kakulangan ng sapat na panahon at kakayahang makapasok nang regular sa eskwelahan. Sa tulong ng Distance Learning/ Education, madali
nang maisasakatuparan ang pag-aaral sa kabila ng mga suliraning ito at abot-kamay na ng bawat mag-aaral ang
tagumpay sa pamamagitan ng pag-aaral gamit ang pangkasalukuyang Advanced Technology gamit ang Internet.
Ito ang ONLINE Studies.
Mayroong Opisyal na Kasunduan sa pagitan ng Wisdom International School for Higher Education Studies
(WISHES) sa Pilipinas at ng International Institute of Computer Science and Administration (ICSA) dito sa
Kuwait, at pormal na nilagdaan noong ika-12 Hulyo 2010. Sa kasunduang ito, sa tulong na nakapaloob na MOA
(Memorandum of Agreement), maliwanag na nakalahad na and ICSA ay itinalagang nag-iisa at eksklusibong
Learning,Tutorial at Information Center ng WISHES sa Kuwait. Ang kasunduang ito ay bunsod ng layunin ng
dalawang Institusyon na mas mapaunlad at mapalawig pa ang antas ng Edukasyon para sa mga Pilipinong nasa
bansang Kuwait.
Ang dalawang Institusyon, ICSA at WISHES, ay maglalahad at magsasakatuparan ng Online Studies sa pamamagitan ng kanilang website www.wisdom.edu.ph. Ang Wisdom International School for Higher Education
Studies (WISHES) ay kinikilala ng Mataas na Pamahalaan ng Pilipinas sa tulong ng ibat-ibang sangay ng gobyerno sa Pilipinas, isa na dito ang Commission on Higher Education - Autonomous Region in Muslim Mindanao
(CHED-ARMM). Itinalaga din ang WISHES bilang officially accredited para sa Higher Degree Programs na
kung saan nakapaloob ang ibat-ibang matataas na kurso tulad ng Bachelor of Science in Business Administration
(BSBA) and Master of Business Administration (MBA). Bukod dito, ang WISHES ay bukas din para sa Islamic
Studies Degree Programs upang maisakatuparan ang layunin na mabigyan ng kapaki-pakinabang at mataas na
antas ng edukasyon ang mga Muslim at makatutulong din sa mga indibidwal upang mapag ibayo ang propesyonalismo tungo sa mas matagumpay na kinabukasan. Ang WISHES ay opisyal na rehistrado sa Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) na kinakatawan ni Dr. Mamarinta-Omar Mababaya bilang President at Dr.
NorlainDindangMababaya bilang Chairman of the Board of Trustees.
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Boracay

Ang Boracay ay isang tropikal na pulo na tinatayang matatagpuan 315 km (200 milya) sa timog ng Maynila at 2 km sa hilaga-kanlurang
dulo ng pulo ng Panay sa Silangang Visayas sa Pilipinas. Isa ito sa mga sikat na destinasyon ng mga turista sa bansa. Binubuo ang pulo
ng mga barangay ng Manoc-Manoc, Balabag, at Yapak (3 sa 17 barangay na binubuo ng bayan ng Malay), at nasa ilalim ng pamamahala
ng Autoridad ng Turismo sa Pilipinas na may ugnayan sa Pamahalaang Panlalawigan ng Aklan.

Ang Boracay ay nabibilang sa kumpol ng isla sa Panay sa Kanlurang Visayas. Ito ay maliit lamang at korteng buto. Matatagpuan ang
Boracay mga dalawandaang kilometro sa timog ng Maynila. Bahagi ito ng bayan ng Malay sa probinsiya ng Aklan. Binubuo ito ng tatlong
barangay: Manoc-Manoc, ang Balabag, at Yapak. Ang Yapak ay nasa hilagang dulo ng isla, Balabag ay nasa gitna, at ang Manoc-Manoc
naman ay nasa timog. Ang Boracay ay pinamamahalaan ng Department of Tourism (DOT) kasama ng gobyerno ng Aklan. Ang isla ay may
habang pitong kilometro at laking 1083 ektarya. Ang sentro ng isla kung saan naninirahan ang mahigit kumulang 16000 katao, ay patag
at makitid. Ang katimugan at hilagang bahagi ng isla ay mas malapad at maburol. Ang pinakamataas na parte ng isla ay ang Bundok
Luho na may taas na isandaang metro at nasa hilagang-silangang bahagi ng isla.
Ang Boracay ay unang tinirhan ng mga negrito o ati, kung saan sila ay nagsaka at nangisda ng ilandaang taon. Noong dekada ‘40 at ‘50,
ang mga Boracaynon ay umasa sa yamang dagat at sa mga plantasyon ng niyog sa isla upang mabuhay. Ang kopra o pinatuyong laman
ng niyog ay ikinalakal nila sa mga taga-Aklan kapalit ng bigas at iba pang mga produkto.
Pagsapit ng dekada ‘60, nagsimulang sumikat ang Boracay sa mga pamilya sa Panay. Nang nailathala ng isang manunulat na Aleman
ang isang aklat tungkol sa ganda ng Boracay noong 1978, marami nang nagtungo sa Boracay mula sa iba’t-ibang sulok ng daigdig.
Simula noon, nabilang na ang Boracay sa mga dinadayo ng mga turista at isa na ito sa mga sentro ng turismo sa bansa. Ang pinakasikat
na katangian ng Boracay ay ang pino at puting buhangin sa mga dalampasigan nito.
Maraming nagsasabi na hindi nakabuti sa isla ang pagdagsa ng mga turista pero tiyak na nagbago ang pamumuhay ng mga Boracaynon
dahil sa pagsikat ng kanilang tirahan.
Maraming bersyon ng sanhi ng pagkakapangalan sa Boracay. May mga nagsasabi na galing daw ito sa isang lumang salita mula sa lokal
na diyalekto: “borac”, na maaaring may kaugnayan sa “bulak”, dahil ang buhangin ay simputi nito. Isa pang bersyon ay nagsasabing
galing daw ito sa “bora” o “bula” dahil naalintulad ng mga ati ang puting buhangin sa mga puting bula ng mga alon. Mayroon ding
haka-haka na noong dumaong sa isla ang mga Kastila, namulot sila ng mga kabibe at sabi raw ng mga ati na “sigay” ang tawag sa mga
iyon. Nang tinanong ng mga Kastila kung ano ang tinatanim ng mga ati, sagot nila ay “boray”, na buto ng gulay. Pinagsama di umano
ng mga Kastila ang dalawang salita upang mabuo ang “Boracay”.
Walang paliparan sa Boracay. Ang pinakamadaling paraan para makarating doon mula sa Maynila o Cebu ay ang pagsakay ng eroplano
papuntang Caticlan na nasa karatig-islang Panay. Mula sa Caticlan, makakarating na sa Boracay sakay ng bangka. Ang biyaheng
bangka ay hindi pa aabot ng isang oras. (fil.wikipilipinas.org)
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MINDANAO: TUKLASIN NATIN

Mga Tipikal na Prutas ng Mindanao

Ni Ust. Abubaidah Salud Satol
Translator/News Editor
Ministry of Information
Kuwait

NIYOG
Ang niyog na binansagang “Kahoy ng buhay” ay
napakaraming naibibigay na ambag sa buhay ng tao. Buko
pa lamang ay masarap na kainin ang malambot nitong
laman, at inumin ang matamis nitong tubig o “buko juice.”
Ayon sa ilan, ang buko juice ay mainam na pampapawi sa
pagod at uhaw, higit pa sa kemikal na softdrinks. Mainam
din ang laman nito na pang-halo sa fruit salad, cake, o halohalo. Ito rin ang pinagkukunan ng kopra, gatas ng niyog
(coconut milk), alcohol o (tuba), vinegar at maging panghalo
sa mga tinapay at iba pang mga pagkain. Ang puno nito ay
ginagawang table, at ang mga dahon nito ay ginagamit sa
paggawa ng basket, lubid, atip, dingding at walis. At ito
rin ang pangunahing pinagkukunan ng langis o mantika
na ginagamit sa pangluto, pagkain at anupa mang gamit
pangkalusugan. Ito ay mayaman sa Bitamina B.

MARANG
Ang Marang ay halos kasinlaki lamang ng Durian nguit
maliliit ang tinik at hindi matulis na tulad ng durian at
nangka. Ito’y hindi lamang matamis ngunit ito ay kaayaayang tingnan katamtaman ang bango. Ang prutas na ito ay
halos sa Mindanao lamang natatagpuan, at ito ay angkop sa
katamtamang temperaturang hindi bababa sa 32°. Madalas
ito ay namumunga mula Hulyo hanggang Sityembre. Katulad
ng Durian at Langka, ang Marang ay popular na fruit
dessert sa Mindanao. Mayaman ito sa nutrisyon na gaya ng
protean, fats, carbohydrates, calcium, ascorbic acid at iba
pa. Ang buto nito ay maaring ilaga o prituhin at gagawing
harina. Sa kasalukuyan ay inilunsad ang isang pag-aaral
na pinamagatang “Improved Postharvest Technologies
and Techno-Transfer for Marang”, na pinopondohan ng
High Value Commercial Crops at ng Bureau of Agricultural
Research ng Department of Agriculture, sa pagtatangkilik ng
University of Southern Mindanao (USM). Gaya ng iba pang
mga prutas sa Mindanao, nabuo rin ang ilang “recipes”
para sa Marang, tulad ng marang jam, pasta, marmalade,
jelly, at harina.

LANGKA
Ang Nangka ay madalas matatagpuan sa Mindanao.
Ito ay kahawig ng Durian ngunit hindi ganoon
kahaba ang mga tinik sa balat nito. Ang nangka
ay matatagpuan sa mga bansang India, Burma,
Thailand, Ceylon, southern China, Malaysia, and the
East Indies. Ito’y makikita din sa maraming lugar
sa Mindanao. Kapag hindi pa hinog ang bunga nito
ay ginugulay din na tulad ng ginataan o ginagawang
salad. Kapag hinog na ito ay halatang matamis
ito kahit sa amoy pa lamang. Makikita rin ito sa
maraming pamilihan sa Mindanao.
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Mga sagot ni Skh. Abdulhadie Gumander na
itinala ni Bro. Abdullah Tabing

TANONG AT SAGOT
PAGSANLA NG LUPA AT GINTO
AY RIBA?

Tanong: Ang pagsanla ba ng lupa at ginto ay kasama sa Riba?
Sagot: Bismillah, Alhamdulillahi Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah, Waala Alihi Wasahbihi Waba’d.
Ang Riba o interes ay malawak na usapin sa Islam gayundin ang loan o sangla. Ang pagsangla ng lupa
o ginto o ano pa man o ang pag-utang na ang mga ito ay gawing garantor ay hindi masama sa Islam
kundi ipinahihintulot kung hindi nagdudulot ng Riba. Ayon sa pagpapaliwanag sa kahulugan ng talata:
“At kung kayo ay naglalakbay at hindi makatagpo ng tagasulat, kung gayon, hayaan na isang sanla ay
kunin…” (Qur’an 2:283). Si Propeta Mohammad (SAW) ay isinangla ang kanyang kalasag (dir’a) sa
isang Hudyo. Subalit sa atin sa Pilipinas at sa Mindanao ay madalas na ginagawa ng karamihan na wala
nang pag-iingat kahit na ito ay kasama sa Riba o may interes. Ang pagsangla sa lupa at ginto ay depende
sa pamamaraan at sa usapan sa tao o sa kompanya kung saan ka makikipag-ugnayan, ngunit kadalasan na
nangyayari sa atin ay mismo Riba o may interes, bagkus wala tayong alam na Pawnshop sa atin na walang
interes o ang pamamaraan ay hindi Ribawi.
Ang pagsangla ng lupa sa atin ay kapalit ng halaga na inutang na may kasunduan sa pagitan ng nagpautang
(nakasangla) at ng naka-utang (nagsangla) upang pakinabangan ang lupa sa pamamagitan ng pagtatanim
o ano pa man sa side ng nagpautang o may-ari ng pera ng walang kapalit, o kaya ay naging kaugalian
na sa atin ang ganoong pamamaraan. Kaya walang pagkakaiba ng mga Jurist sa Islam; ang karamihan
sa mga Al-Ahnaf, at ang mga Malikiyah, mga Shafe’iyah at mga Hanabilah na ang pagsangla ng lupa
sa ganoong pamamaraan ay mismo Riba na hindi ipinapahintulot sa Batas, gayundin sang-ayon sa mga
pananaw (Fatawa) ng mga pantas kabilang sa kanila si Al-Sheikh Abdulaziz Ibn Baz (Kaawaan sila ng
Allah) batay sa isang Rule sa Jurisprudence: Ang bawat utang na nagdudulot ng benepisyo (Interes) ay
Riba.” Ayon sa kay Ibn Baz: “Ang may-ari ng lupa ang dapat na makinabang sa anumang ani sa lupa, hindi
ang nagpautang, at kung ang nagpautang ang makikinabang sa ani ay nararapat na may kapalit; arkila o
halaga bilang pang-upa sa lupa depende sa kasunduan nilang dalawa, na kung walang kapalit ay katulad
din ng pagpapautang ng isang libo at ibalik ang isang libo at isang daan o isang libo at dalawang daan.
Kung ang nagpautang ay makinabang sa lupa dahil sa kanyang paghihintay kung kailan siya mabayaran
iyon ay utang na nagdudulot ng interes sa pamamagitan ng kasunduan na hindi ipinahihintulot.”
Bagaman kabilang sa mga Al-Ahnaf ang nagpahintulot upang ang nakasangla o nagpautang ay
makikinabang sa lupa kung hindi ito kasama sa kasunduan sa umpisa, ibig sabihin ay matapos mangyari
ang pagsangla ay magpaalam ang nagpautang mula sa may-ari ng lupa (nakautang) para lamang hindi
masayang ang lupa. Subalit ang pinaka tama at sigurado ay ang pananaw ng karamihan na ang lupa ay
hindi na maaaring pakinabangan ng nagpautang maliban kung may kapalit o kaya ay ang kasunduan mula
sa umpisa ay hindi na sangla kundi arkila sa lupa, halimbawa ay magbigay ka sa kapwa ng isang libo dahil
siya ay nangangailangan kapalit ng pagpapakinabang mo sa kanyang lupa na may usapan kayong dalawa
kung kailan matapos ang kasunduan nang hindi na niya ibalik pa ang halaga o ang ibinigay mong pera sa
kanya. Iyon ang tamang paraan, arkila sa halip na sangla.
Tungkol naman sa pagsangla ng ginto katulad ng ginagawa at ng pamamaraan ng mga Pawnshop sa
atin, o ang pagsangla ng Passport katulad ng ginagawa ng mga kababayan dito sa Kuwait, magpautang
ng anumang halaga kapalit ng pagsangla ng ginto o Passport at manatili ang mga ito sa nagpautang
hanggang sa mabayaran ang halagang inutang kasama ang interes nito kada araw o kada buwan ay
mismo Riba na kailanman ay hindi ipinahihintulot sa Batas kundi ang gumagawa nito ay isinumpa; ang
umutang o may-ari ng ginto at Passport o ano pa man at ang nagpautang o mga may-ari ng Pawnshop at
mga nagtatrabaho dito. Bukod sa iyan ay masama sa Pananampalataya ay sanhi ng pagkakawasak din ng
samahan at komunidad sapagkat lalong magpapahirap sa nangangailangan sa halip na tulungan. Sinabi
ni Propeta (SAW): “Isinumpa ng Allah ang taong kumakain nito (Riba), nagpapakain nito, tagasulat nito
at mga saksi nito.”
Ang Allah lamang ang higit na nakakaalam!
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PAG-ARALAN ANG ARABIK
Ni Usta. Halima Mantawil, Head of the Women Section, KPCCenter

Lesson 24
Ang kahulugan sa Tagalog

Pagsasaling titik

Magkakasama na titik ng salitang Arabik

Mga salita

Al- kalimat

ÈULKJ«

Ginto

Dhahab

V–

Perlas

Luh – luh

RR

Pilak

Fidhah

WC

Bakal

Hadeed

bb

Brilyante

Almaas

”U*«

— Raa

– Dhaal

œ Daal

Œ Khaa

Õ Haa

Ã Jeem

À Thaa

· Faa

⁄ Ghaieen

Ÿ Aieen

ÿ Zaa

◊ Taa

÷ Daad

’ Saad

È Yaa

Í Yaa

? Haa

Ë Waaw

Ê Noon

Â Meem

» Baa

√ Alif

‘ Sheen

” Seen

“ Zaa

‰ Laam

„ Kaaf

‚ Qaaf

Taa

Para sa mga Filipinong nais mag-aral ng Arabik na LIBRE, tumawag lamang sa ating
KPCCenter, 24712574 extention 111 sa mga babae, at extention 102 sa mga lalaki.
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BASA A MORO
Inisulat ni Ust.Marouf Baraguir Ali
Da’iyah & Social Researcher
Head, Men Section, KPCCenter

So Hadis a ikaduwapulo nando isa:

21- nakabpon kani ama ni Am’r , atawka si ama
ni Amra a si Sufyan a wata ni Abdullah a nalilinyan sekanin nu Allah pidtalo nin: pidtalo ku hey
rasulullah
( sinugo nu Allah ) edtalu ka
salaki I kadtalo ( bitiala ) siya sa islam a diku den
makaidsa sa salakaw pan salka? Pidtalonin ( nabi
Muhammad ): ( edtalu ka I pinaritiayan ku su Allah mauli na edtinidtuwan ka )
Su nakuwa pangagi nandu balaguna kanu nan a
Hadis:
1. Su kabpamikal nu mga sahabat ( tagpeda ) nu
nabi kanu kapanuntut sa elmo sabap kanu kapangingidsa nilan.
2. Su nabi Muhammad na inenggiyan sekanin sa
kapuntok a kadtalo ugayd na maulad I ma’na nin (
jawami-ul kalim ) mana su kinadtalonin sa
(
paritiaya ku sa Allah mauli na edtinidtuwan ka )
sabap sa nalangkom nin su agama sa langon.
3. Wagib kanu taw I kaparitiaya nin kanu Allah
nandu kadtinidtuwan nin, ya maito na kanggalbek
kanu langon nu inisugu sa indaw I magaga nin lun

Ni Ust. Wahibie Tamama
Da’iyah & Cultural Field Worker,
KPCCenter
E-mail: alwahibi@alnajat.com.kw

KADSUCOR SA ALLAHO TAALA,,,
Sabap sa Yatano Manem itundog na so Taritiban a Bagel
o Knal,,, Yamaito na Magidzan i siya kano Pinangadenin
Ataw ka rkanin a Galbekan ataw ka Sipatin endo taman
kano Zhatin na ALLAH,,,
Mangeni tano sa ALLAHO TAALA SA ENGAN
TANO NIN SA PAHAM A MAPIA KANO RKANIN A
KATAW<<<>>>> AMEEN,,,
W? ö 5IO « V «d ∫
5IO « rK ∫ v Ë_«
5IO « 5 ∫ UNO U
5IO « o ∫ UN U
Mataw---- Matulik ---- Masuriman sa bnar
PAGANAY LON : SO TAO A MAGIREK SA ALLAH,
ADEN LKANIN I KATAW SIYA KANO BAGER A KNAL,
LABI LABI DEN KANO MULI AGAY NIN “( ﻭﻫﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﺓ ﻫﻢ
4ﻳﻮﻗﻨﻮﻥ ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
IKADUWA : MAKA ILAY ATAW MAKA SANDENG
SABAP KO BAGER O KNALIN, PARA MAWATAN RKANIN SO MGA MARAT A MANGULA “ TEMBU ANTO SO
MGA TAO A KANGASIKSA SABAP SA MALUBAY SO
KNAL ILAN NA PAKA SENDIT DEN YA NILAN KATAW
NA DILI MANGULA ENDO MAWATAN INTO, (ﻛﻼ ﻟﻮ
7ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻟﺘﺮﻭﻥ ﺍﳉﺤﻴﻢ ﺛﻢ ﻟﺘﺮﻭﻧﻬﺎ ﻋﲔ ﺍﻟﻴﻘﲔ ( ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ
IKATLO : YA MANEM IKATLO NA BAGER A KNAL KO
BNAR,,, BARA PANTAG ABNAR I KATARIMA KO BNAR
A MANGULA LABI LABI DEN AMAY KA PANUDTULEN
DEN O KITAB ENDO SO SUNNAH,,, NA SIYA BA MADAKEL I MEGKARAT I UTEKIN SIYA KANO MGA TAO
ODI MANUSIYA ADEN TALINO NIN TIDTO DEN A
NAMAKA DANGAS ,,, <<<<>>>> ﺍﻟﻨـﺪﻡ ” ﺍﻟﻨـﺪﻡ ” ﺍﳊﺴﺮﺓ
) ﺗﺨﺎﺻﻢ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻨـﺎﺭ)ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﳊﻖ ﺍﻟﻴﻘﲔ
ENDO NAMAKADUDU SILAN SABAP KO SALIG
ILAN KO GINAWA NILAN ENDO DADEN PEDSALIGAN ILAN YA TABIYA NA SO AKAL ILAN,,, ﻻﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ
ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠـﻪ
DIMA PAKAY SO UTEK ATAW KA AKAL NA LUMAMPAS KO KITAB O ALLAH, ENDO PANGUNA KUNA
KO HADEES “ O RASULOLLAH (SAW) KA MABINASA
DEN SKANIN ENDO MAKA LUSAK DEN - PAGITUNG
KA ,,<>
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Inisulat ni Ust. Muslimin Palami Bhiruar
Public Relation & Information
KPCCenter, Kuwait
e-mail : aymus8118@yahoo.com.

SO MAPIYA A ORAS AGO SO MAPIYA A DARPA AGO SO
MAPIYA A TEMPO A KANDU’AH
1- So mapiya oras a kandu’ah:
Ya manga mapiya a oras a kandu’ah na: amayka egkaramigan so magabi atawa mangagan mauma so fajar, amayka
mauma so lailatol Qad’r ko olan-olan o Ramadhan, saya
ko pageltan o wakto a Asar ago wakto o Magrib ko oman
Gay a Giyamat ,saya ko pageltan o katawag sa bang ago
ka-qamat, amayka makauma so uran , amayka saya so tao
ko lamalama o pembonowan sa lalan sa Allah , amayka tumawag sa Bang ko langono wakto a farado atawa saya ko
tempo a kaqamat sa dipen maka-takbiratol ikhram so Imam
, amayka tumurog so tao a suti s’kaniyan ago magabdas
s’kaniyan mauri makagedam na endu’ah atawa edsambayang s’kaniyan sa duwaka rakaat a tahajod ,so kandu’ah
ko dalem o olan-olan o Ramadhan , ago salakaw pensan a
manga oras a mapiya.
2- So mapiya a lugar a phamakotan endu’ah :
So kandu’ah ro sa lusod a Kaabah , so kandu’ah ko Gay
a ika-siyaw ko olan-olan o Zul-Hadji ro sa palaw sa Arafah
, so kandu’ah ro sa Safaa , so kandu’ah ro sa Marwa , so
kandu’ah ro sa lusod o Masjidil Haram , so kandu’ah ko
oriyan o kabarantay sa wato ro sa Jamrato Sugra taman sa
Jamrato Kobra ko tempo a kapehadji sa olan-olan a ZulHadji , sayako tempo a kapagenem sa EG a Zamzam , ago
so salakaw pen san.
3- So mapiya a tempo a kandu’ah :
Saya ko tempo kandu’ah o tao ko : LA-ILAHA ILLA ANTA
SUBHANAKA INNI KONTO MINAZZALIMEEN : so tempo
a sumasangor atawa sumosurender so puso o tao ko Allah,
so tempo kandu’ah o tao ko oriyan o kiyapasad yan magabdas , so kandu’ah o tao saya ko tempo a s’kaniyan na saya
matatabo sa lakawan, so kandu’ah o tao ko tempo a egkasakit s’kaniyan , so kandu’ah o tao ko tempo a kasasalimbotan s’kankiyan , so tempo a kandu’ah o lukes sa ipangni-ngni
niyan so wataniyan sa mapiya , so kandu’ah o wata a salikh
ko duwa lukesiyan, so kandu’ah o tao a muslim ko lusod
sa tiyan a muslim,so kandu’ah o egkaunotan a matedto,so
kandu’ah o tao mebpuasa, so kandu’ah o tao a mebpuasa
ko tempo a pembuka s’kaniyan , so kandu’ah o tao ko tempo
a egkamasengetan s’kaniyan , so kandu’ah o tao ko tempo a
sumosugiyod s’kaniyan , so kandu’ah ko tempo a pedtimotimo so manga muslim sa aya iran pedtimotimuan na son
tadem sa Allah , so kandu’ah ko enday kakoko o manok.

Inisulat ni Usta. Pahima Guiabal
Da’iyah, Cultural Field Worker
KPCCenter, Women Section
Kuwait

Masiken mapayag i kinasabot tano lon pantag sa
bityala tano anto sa naipos a ulan-ulan yamayto na
so kabalebeg no mama kani kaluma nin na nakapaliyugat salkanin ugayd na so endaw bo mambo i tedtab
a magaga nin makapantag sa kabpamantiyali nin, ka
di manem patot kano babay i kazabapan a mabaloy
na ipagukagin si kaluma nin sabap bo sa ka dala-dala
pantiyaliyan, kagina rizki anya na so Allahu Ta’ala i
pagenggay/bpagumon lon sa entayn mambo i kaliniyan
Nin menggay, tembo sekitano banya na di tano pindan
so du’a tano kano Allah ka so Allah na sangat a malimo
kano manga ulipen nin. Niya so isa a ayatan pantag sa
kinawajib sa kanggasto no mama
kani kaluma nin
sa endaw i taman a magaga nin, mana so kinadtalo no
Allah sa dalem a Qur’an:
ﻟﻴﻨﻔﻖ ﺫﻭ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺯﻗﻪ ﻓﻠﻴﻨﻔﻖ ﳑﺎ ﺁﺗﺎﻩ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ
7/ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ.ﺍﷲ ﻧﻔﺴﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺁﺗﺎﻫﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﷲ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ
Ya ma’na no niya ayatan: ((Enggasto so entayn i aden
kakawasan nin ko kakawasan nin, na sa tao a maninit
lon so pantiyaliyan nin, na enggasto den sa so endaw bo
i inenggay salkanin no Allah; dala ipaliyugat no Allah
kano taw ya tabya na so endaw bo i ininggay Nin lon,
sigurado a baluyn no Allah ko uliyan no malegen so
malebod)) 65:7.
Sabap siya, na upamanin ka so babay manem i aden a
tamok nin na di kena sala i tumabang sekanin atawka
enggan nin sa capital si kaluma nin a mama sa mipamantiyali nin, upamanin manem ka dala bon tamok no
babay na di kena bon sala manem i tumabang sekanin
sa pamikilan atawka ukit a kazabapan a kaludep no
rizki sa kanilan, mana bon so nalabit tano a so Allah
na sangat i kalimo nin kano manga uripen nin, sarta
na madakel so manga ukit a mabaloy a kazabapan a
buwalan no rizki.
Italos tano bo o miyog so Allah…
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B I S AYA
Ni Sister Sarah Mailyn Rodriguez

BISAYANG JOKES
HOST: What is the biggest problem facing our youth today?
CONTESTANT: Drugs!
HOST: Why drugs?
CONTESTANT: mahal na man gud kaayo...
(ayy! durugista nga gwapa!)
Sa Job interview:
BOSS: Unsa man imong hibal-an?
ROMMEL: Kahibalo ko kung asa mo gapuyo ug asa gapuyo
imong kabit.
BOSS: O, sige dawat naka buanga ka!
JUAN: musta imo assignment?
PEDRO: wala koy natubagan bai. Blank paper akong gipasa.
JUAN: Ha? blank paper sad akoa, basi ingnon nilang nagkinopyahay ta!

ANG LUNGSOD (PILIPINAS)
Ang lungsod usa ka yunit sa lokal nga pangagamhanan
sa Pilipinas. Ang mga lalawigan gitibuok sa mga dakbayan ug mga lungsod. Ang mga lungsod gitibuok sa
mga baranggay ug baryo.
Sumala sa Kodigo sa Lokal nga Pangamhanan (Local
Government Code) ang usa ka lungsod may awtonomiya gikan sa nasodnong kagamhanan sa Pilipinas. Ang
mga lungsod mahimong mopakanaog og mga palisiya
ug mga lokal nga balaod gitawag ordinansa. Mahimo
usab kining mosulod sa mga transaksiyon pinaagi sa
iyang pinili ug ubang mga opisyal.
Ang usa ka lungsod gipamunoan sa usa ka mayor kinsa
mao ang hepeng ehekutibo sa lungsod. Ang lehislatura
gitibuok sa bise-mayor ug walo ka konsehales. Ang
walo ka konsehales, uban ang pamuno sa Konseho sa
Kabatan-onan ug sa Liga sa mga Baranggay motibuok
sa Konseho sa Lungsod. Ang tanang piniling opisyal
moserbisyo sulod sa tulo ka tuig, ug mahimong magpapili sulod sa makatulo ka sunod-sunod nga higayon.
Ang konseho sa lungsod gipadagan sa bise-mayor, apan
dili siya makabotar gawas kon adunay tabla. Ang mga
ordinansa nga ipapasar sa konseho mahimong aprobahan o ibeto sa mayor. Kon kini maaprobahan kini mahimong balaod. Kon sulod sa napulo ka adlaw ang mayor
dili moaprobar apan dili usab mobeto sa usa ka proposal sa konseho, ang proposal konsiderahong gipirmehan
ug gitugotan sa mayor. Kon kini ibeto, ipadala kini pagbalik sa konseho. Ang konseho mahimong mo-override
sa beto sa mayor pinaagi sa pagbotar sa 2/3 sa iyang
mga miyembro.
Ang lungsod, kon moabot na sa hustong gidaghanon sa
tawo ug gidak-on sa kita (may kriterya usab kabahin
sa langyab kun area), mahimong dakbayan pinaagi sa
pagpasar sa usa ka balaod sa Kongreso.
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PABLO: niadtong dato pa mi gakinamot mi ug kaon, karon
nga pobre na gakutsara na mi.
TEBAN: murag na-bale lagi Pabs.
PABLO: lisud man kamuton ang lugaw bay.
SON: Tay kasab-an ko ako maestro ganina!
TATAY: Ha! Ngano man?
SON: Ako gi kiss-san ako seatmate ganina!
TATAY: Anak gyud taka, liwat jud ka nako! Hehehe unya lami
bah?
SON: pirteng lamea tay uy, gwapo kayo siya as in to the max!

DRIVER: dong, iatras nako ang jeep, ingna ko palihug kung
mabangga.
BATA: ok! cge atras! atras pa! cge pa! atras gyud! kana.
“BAANNGG!! OK! Bangga na!
DRIVER: BUANG!!!!
CUSTOMER: Day, kape.
TINDERA: Tag P10 na ra ba.
CUSTOMER: Diba tag P8 ra na?
TINDERA: Nimahal naman gud ang gasolina.
CUSTOMER: Ah, ayaw na lang butangig gasolina!

ANAK: ma, busog nako, dili nako mahurot
MAMA: hutda dyud na! kabalo baka nga daghan gipang
gutom sa kalibutan?
ANAK: unya kung ako ni hutdon, mabusog sila?!

PHOTOGRAPHER: Dia ra imong letrato boss.
CUSTOMER: Di ko ani uy! Bati kaayo akong nawong aning
letratoha.
PHOTOGRAPHER: Bati gud. Tan-awa ang imong back view
morag si Romy Diaz, ang side view, Paquito Diaz
CUSTOMER: Unya ang front view?
PHOTOGRAPHER: Aw, Kwarenta Diaz!
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EMERGENCY: 112, 1844777
CIVIL ID INFO: 1889988
FIRE BRIGADE: 100, 105
TRAFFIC VIOLATIONS: 198
AMBULANCE:
Central 24722000; Emergency 24765616; Adan
23940660, 23941455; Amiri 22422366; Dai’ya
22510854; Dasman 22419785; Fahaheel 23919089;
Faiha’a 22553779; Farwaniya 24883000, 24725149;
Jahra 24575448; Mubarak Al-Kabir 25311437;
Nuwaisib 23950114; Sabah 24815000; Salmiya
25739011; Shuaiba 23261927
HOSPITALS:
Amiri Casualty 22450005; Al-Sabah 24812000,
24815000; Mubarak Al-Kabir 25312700 to 9;
Farwaniya 24883000, 24888000; Adan 23940600;
Ibn Sina 24840300; Al-Razi 24846000; Al-Jahra
24575300; Maternity 24848067; Allergy 24849252;
Blood Bank 25336538; Burns Centre 24840300;
Cancer Control Centre 24849100; Chest Deseases
24838990, 24849400; Drug Control 24837245;
Infectious Diseases 24870351; Islamic Medicine
Centre 24849000; Military 24729911; Opthalmology
24840300; Psychiatric Centre 24843900; Sulaibikhat
Orthopedic 24874240
PRIVATE HOSPITALS:
Ahmadi 23985174; Mowasat 25711533; Dar Al Shifa
22423151; Salam 22533177, 25333254; British
Medical Centre 23713100; Royal Hayat Hospital
25360000, 25360536
PRIVATE CLINICS:
International Clinic 25745111; Kuwait Clinic
25739277; Maidan 22450001
POLICE STATIONS:
Abu Halifa 23717656; Ahmadi 23980304; Bayan
25387762; Dasma 22531917; Fahaheel 23912959;
Hawalli 22641116; Jabriya 25315855; Jleeb Shoyoukh
24311234; Kaifan 24832839; Qadsiya 22574386;
Qurain 25423772; Sabah Al Salem 25517229; Salhiya
22427157; Salmiya 25726950; Sharq 22442466;
Shuwaikh 24813726; Surra 25312220; Wafra
23810412;Waha 24557902
IMMIGRATION DEPARTMENT:
Farwaniya 24341770; Hawalli 25712637, 25712635;
Jahra 24555600; Ahmadi 23986761;Mubarak AlKabir 25415071
EMBASSY:
Phil. Embassy- Jabriya, Kuwait 25329316, 25329317,
25329318; OWWA/POLO 25346507, 25346508
ISLAM PRESENTATION COMMITTEE (IPC):
Al-Mullah Saleh Kuwait 22444117; Salwa 25637900;
Sharq 22418934, 22418917; Al-Rawda 22511301,
66944422; Salmiya 25733263, 66944422; FarwaniyaKheitan 24735626, 99285459; Al-Manggaf 23723002,
99256165; Al-Jahra 24558830, 97509063; Aware
Center 25335260, 25335280;
TIES Center 25231015, 25231016, 97798222

ANONG MERON SA BUWAN NG

HUNYO

PANGYAYARI
Hunyo 3, 1571 - Kinubkob ni Martin de Goiti ang Maynila,
pamangkin ni Miguel Lopez de Legazpi, pagkatapos niyang talunin
si Raha Sulayman(Rajah Soliman) sa Labanan ng Bangkusay.
Hunyo 4, 780 BC - naitala ang unang solar eclipse sa Tsina.
Hunyo 12, 1898 - Idineklara ni Hen. Emilio Aquinaldo ang
kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya.
Hunyo 14, 1900 - Naging teritoryo ng Estados Unidos ang
Hawaii.
Hunyo 15, 1752 - Pinatunayan ni Banjamin Franklin na ang
kidlat ay dagitab.
Hunyo 17, 1885 - Dumating sa New York Harbor ang Statue of
Liberty.
Hunyo 18, 1908 - Itinatag ang University of the Philippines.
Hunyo 20, 1837 - Umakyat sa trono ng Britanya si Reyna
Victoria.
Hunyo 24, 1571 - Pormal na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi
ang Lungsod ng Maynila at itinanghal niya itong punong-lungsod
(kapitolyo) ng Luzon at ginawa niya ang kanyang sarili bilang
Unang Gobernador-Heneral.
Hunyo 24, 1939 - Mula sa pangalang Siam, iniba ang pangalan
ng bansa at naging Thailand sa utos ng ikatlong punong ministro
ng bansa na si Plaek Pibulsonggram.
KAMATAYAN
Hunyo 2, 1996 – namatay si Ishmael Bernal, pambansang alagad
ng sining ng Pilipinas sa larangan ng pelikula (ipinanganak
1938).
Hunyo 7, 2008 – namatay si Rudy Fernandez, Artistang Pilipino
(ipinanganak 1952)
Hunyo 14, 1971 – namatay si Carlos P. Garcia, Ika-4 na Pangulo
ng Ikatlong Republika, tubong Bohol (ipinanganak 1896)
Hunyo 14, 1974 – namatay si Pablo Antonio, pambansang alagad
ng sining ng Pilipinas sa larangan ng arkitektura (ipinanganak
1902).
Hunyo 25, 2009 – namatay si Michael Jackson, isang sikat na
Amerikanong mang-aawit (Ipinanganak 1958)
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A n g

P a m a n a n g

K u w a i t i

Ta’zeelah (pansamantalang pagsasara)
Ipinakita sa larawan ang isang bahagi ng palengke (souq) kung saan isinara ng
mga tindero ang kanilang mga tindahan pagsapit ng tanghali (kinaugalian ng karamihang tindahan sa Kuwait, at muling magbubukas pagsapit ng hapon).
Ipininta ni Ayoub Hussein Al-Ayoub, isang kilalang pintor sa bansang Kuwait.
Mula sa aklat na pinamagatang The Kuwaiti Heritage.
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