
berita terhangat hari ini seputar indonesia 
info berita terkini sejumlah total bahan kampanye yaitu sebanyak lebih dari TV akan terus bergerak 
perbedaan jumlah data mungkin tidak terlalu jauh dengan sebelumnya sementara itu bertemu kota 
Palembang provinsi Sumatera sekarang mulai mendistribusikan kampanye mereka kepada tim 
kampanye masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dunia kemarin  news hari ini 
dari http://www.harianregional.com berita terkini hari ini Provinsi Sumatera Selatan juga sudah 
menyerahkan bahan kampanye tersebut secara simbolis kapal Ting Ting kampanye Pasangan calon 
nomor urut 1 2 3 dan 4 yaitu sebanyak lebih dari Rp2.500.000 rata-rata password mendapatkan 
sebanyak 600000 bahan kampanye yang terdiri dari selebaran Brave dan juga poster dan seperti yang 
diketahui akan ada empat pasangan calon yang akan bertanding dalam pemilihan gubernur Sumatera 
Selatan dimana Pasangan calon dengan nomor urut satu yaitu Herman Deru Mawardi Yahya Pasangan 
calon nomor urut dua yaitu Aswari Rivai Irwansyah Pasangan calon tiga yaitu Ishak mekki Yudha 
mahyudin dan Pasangan calon nomor urut keempat yaitu Dodi Reza Alex ganda dan berikut pernyataan 
dari KPU Provinsi Sumatera Selatan  

ya beneran Bang katanya kita sudah lakukan apakah itu sudah kita cetak semuanya dan sudah tersebar 
di kabupaten kota secara resmi memberikan itu kepada pasangan calon secara simbolis hari ini sampai 4 
hari kedepan Tuh semua sudah boleh menyerahkan ke masing-masing pasar legenda Palembang 
Sumatera Selatan kembalikan dari Studio Makasih atas informasi berita utama hari ini Ayu Felicia 
langsung dari Palembang Sumatera Selatan melaporkan untuk tv one http://www.buletinlokal.com/ 

berita pagi hari ini https://radarbopuncur.blogspot.com/ pemirsa tiga ekor hewan ternak kerbau mati 
usaha yang meminum air di sekitar pengolahan tambang Pulau Buru provinsi Maluku 3 ekor kerbau mati 
setelah meminum air di sekitar pengolahan tambang emas ilegal di Dusun website desa desa Kecamatan 
Kabupaten buru Maluku berada di kaki gunung Botak diduga matinya ternak akibat limbah merkuri dan 
sianida yang mencemari air di sekitar aparat kepolisian untuk mendekati lokasi matinya hewan ternak 
tersebut langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya korban baik warga sekitar maupun hewan akibat 
pencemaran air yang terkontaminasi limbah merkuri dan sifatnya 3 hewan ternak kerbau yang saling 
berdekatan ini membuat cemas warga karena diduga kawasan pertanian bertransmigrasi ini 
dimungkinkan juga tercemar limbah warga berharap pemerintah dan aparat keamanan langkah tegas 
dengan menutup maksudnya cara mendapatkan 1 jam datang  

Metro pagi Primetime baca berita terkini pembalikan melanjutkan nikmatnya kerja sendiri Jangan 
sampai hilang karena sakit maag minum Promag dengan formula hidrotalsit magnesium hydroxide 
simethicone cepat meredakan sakit maag Promag ahlinya lambung makeup menempel lebih lama 
dilengkapi elastin ciri-ciri lembab dan kencang Rachel terkait dengan kasus kibing dana nasabah BRI 
sudah 64 bank yang tersebar di berbagai negara lautan limbah rumah tangga menumpuk di teluk Jakarta 
Muara Angke  

berita internasional terbaru Amerika Serikat menempatkan kapal induk USS Carl Vinson di perairan 
Hasibuan bertempatan untuk mengunjungi pangkalan terapung milik Amerika Serikat dah berpisah 
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saatnya kami menghormati dari dunia olahraga ganda putra Indonesia Marcus fernaldi Gideon Kevin 
Sanjaya sukamulyo berhasil Malaysia 2018 Minions ke final usai mengalahkan wakil dan Markus Horison 
trail bertanding di Birmingham arena Inggris pasangan ganda putra terbaik Indonesia Kevin Sanjaya dan 
Marcus Gideon melanjutkan perjuangan di All England 2018 menghadapi pasangan Denmark m and 
match Pilar di semifinal Kevin kembali bermain impresif dengan mencatat poin beruntun hingga unggul 
jauh 18 6 sebelum menutup kemenangan di set pertama dengan kumpulan 2111 Royal di game kedua 
laga berlangsung semakin sengit mencoba mengejar ketertinggalan Kian mendapatkan ritme dan unggul 
tipis 1982 2119 sayang dengan kemenangan ini Kevin Marcus melaju ke final dan beri kesempatan untuk 
mempertahankan gelar juara yang sebelumnya mereka raih pada tahun lalu sepak bola pemirsa 
Liverpool menang 5-0 saat menjamu buat Padang pekan ke 31 Premier League dengan kemenangan ini 
dapat menjadi modal gratis untuk kembali bersemangat menghadapi kompetisi Liga Inggris dan Liga 
Champion di awal babak pertama Liverpool sudah unggul ketika pertandingan belum bisa berjalan 4 
menit melalui gol Mohamed Salah tim tuan mimpin mereka kembali menyumbang gol pada menit ke-43 
setelah memanfaatkan umpan silang dari untuk kumpulan foto di babak pertama Rachel di babak kedua 
Liverpool justru Kian mengganas 4 menit laga berjalan terus kembali menambah pundi-pundi gol 
Liverpool mengubah skor Menjadi 30 melalui firmino tidak tinggal diam dan sempat mengancam 
gawang Liverpool melalui dua peluang yang gagal dimatangkan oleh pemain depan Wordpress telepon 
membuat hattrick dengan menyumbang gol bagi Liverpool Di menit ke-77  
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