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Kawal Pembangunan Jembatan

ANGGOTA DPRD Sulset Andi Nurhidayati Zainuddin .

berkunjung ke Kecamatan Citta untuk mendengar- '
kan aspirasi masyarakat terkait pembangunan Jem-
batan Pacongkang.

Diketahui, akibat pembangunan jembatan yang
menghubungkan Kecamatan Liliriaja dan Citta ini
membuat empat kepala rumah tangga terancam ke-
hilangan tempat tinggalnya. Andi Etti, sapaannyQ,
berharap pemba ngu na n jembata n Pacongka ng te\s-
dilanjutkan.

la menjelaskan, masyarakat Citta patut bersyukur
karena di tengah panderni Covid-19 ini semua ang-
garan mengalami pemangkasan bahkan ada yang di-
alihkan namun anggaran Jembatan Pacongkang te-
tap ada.

Walaupun tidak duduk di Komisi D lagi, Sekreta-'-
ris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini berjanji mengawal bi-
aya ganti rugi lahan masyarakat yang terkena imbaS
pembangunan jembatan ini.(zis)
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BITLIJKIIMBA, tnfSIrN - BakalPasangan CAon eupaU
danWakil Bupati Bulukumba, Andi MuchtarAliYusuf- Andi
Edy Manafdipastikan bakaljadi salah satu pasangan yang
maju pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah fPilkada) Bu-
Iukumba, Desember 2020,mendatang.

Pasalnya setelah dinanti lama, Parbai Amanat Nasional
(PAN) aldrirnya menenhrkan pilihan mengusung pasangan
Andi Utta sapaanAndi MuchtarAliYusuf danAndi Edy.

Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya rekomen-

, seberumnya pAN me4ladi p*ffi#ffiHH.#-
tuk pasangan vane ai,,iung. ,vr_i_t r.rri irilmutust<anAndi Utta-Edv lariuf. Uni. E"ggrf frrru'ffi,i#]O* ,*Nasdem yang masih .mendua

Kedua partai tersebul masing_masing ada dua namayanghirgga kini masih tenrs bgrsalng. ;i6"jil. ffidi Hamzah
l#ffiTnH#:#Y:u a.e* ;;;;ili, rru*
yulianto. uarury Spink danjugaTomysatria

,, !i qF sgndri, hik Jamatuddin M Syamsir dan Andi
"Trr"h 

P..rglA, sarna_sama memiliki surat fusas.
.. IT.-,yang baJrar dibeiikan ..il#;,lHi* uuo.,yang surveinya tinggi dan
si partai. t*iorr*E *"rJffffi'" menggenapkan kur-

dasi dengan model surat 81 I{WK PAN, Bl
I(WK tak lain Surat Pemyataan Dukr-rngan
Pasangan Calon di Pilkada

Keduanyapun telah menyatakan sikap
sebagai pasangan calon dan mengkalim
beberapa partai unh-rk dikendarai di Pitka-
da pada Desember mendatang.

Diantaranya Partai Gerindra yang dise-
but telah didapatkan keduanya, meslfi
pew-e.LahaBy*:be!-r*m dilakukan. Maka
dipastikaq Basapgafl ini akan menjadi
penantang di Pilffitra mendatang dengan
mengantongi 12 kusi.

Yakni 5 kursi dari C,erindra dan 4 kur-
si dari PAN serLa 3 dari PKS yang telah
melebihi persyaratan untuk maju berta-
rung di Pilkada yalari 8 kursi.

'Alhamddillah PAN telah menyerahkan
rekomendasinya. InsyaAllah Klopmi, do-
akan karni," pinta Edy Manaf yang dikon-
flmasi, Jumat {31/7 /2020).

Selajn Gedndra ,PAN dan PI{S. Edy mengaku saat ini ten-
gah menunggu rekomedasi dari partai-pahai lainyang ingin
bergabung dalam waktrr dekat ini dan turut menyatakan
sikap ke dirinya.

"krsyaAllah menyusr-rl yang lain,' pungkas anggota DPRD
Provinsi Sr;lawesi Selatan {Sr-r]sel) itu.

Sekadar diketahui, sebelumnya Ketua PAN Bulukumba
Andi Zulkarnain Pangki, menjadi pesaing Edy Manaf di in-
ternal PAN.

Hanya saja, harapan Andi Nain, sapaan Zulkamain Pan-
gki harus pupus, setelah Andi Utta-Edy Manaf. menjadi
paslon usungan PAN.

Andi

AliYusrd
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Andi Edy Manal
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Rakyat Daerah Sulawesi
Selatan IDPRD Su]sel) Andi
Ina Kartika Sari memilih
menunaikan salat Idulad-
ha di kediarnannya seiring

"Salatdi rumah saya [Ma-
kassar) bareng keluarfa.
Berhubung masih dalam
suasana palderni Covid- I 9

tan: fata politisi Partai Golkar.ter.-se.Bal
dikonfirraasi, Jumatl3 1 /A fiIalam-
, 
.'Meski,salat di.Makassar. In*'-ber-

kurban di kampung halamanriYa di
Kabupaten Bamr- "AlhqlLr$llill''bisa
krrrban di Palmo kat*F*lgn Bamf,,;
ujamya. Seaangtan. Wakl IGtua DPRD
.Sulsel dari tr''raksi Demokat Ni'matul.
lah E& mbmillh salat di,masjid..de t
,r.llrnahnya., "Salat ied; di ma,$id dekat
rumah di, -I3iopo {Makassaf}-,-T,ttttunya
bersama kelqagaijelas Ketua Demo-
krat Sulsel.tersebu,t.EiE 6&r rarA
kurban tahuatni,.ffiaAi* aa,,,.,1iga

"Satu,ekor di rumah or.*g tua; B*a
ekordi.Sekrct [EEw.an: tn-
an Daerah) ? ai ftmokrat;1.ka nv' .

Wakil Ketua DpnO aari Ilaksi Nasdem
Sy,aharuddin Alrif men alkan salal

ama kelqaqa: dari masr,rA,a&at ke.
ltrompok tafli, di Ketun pesa:?a1a.m*e,
Kec lfatsid.. tupatenS1#ag.

Seperti tahun sebelun4qSm- $yatrar:ne-
motong hewan t<urnan untut dinagikan
ke warga setelah melaksanakan sal"t ted.
{atrun irri saya sa4betih dua ekor sapi."
jelasnya. Pada momentum Iduladha inl
Syahar berharap mereka yang mampu
biia berbagi kepada sesami.

"Tebarkan terus tebar kebaikan dan
menjqggltel.ri&-:unar-r'*larymatfo6- ga-
ma. mari kita tetap menjaga kesehatan
di ter ah-p emi eovid:.'-1r€[,i1

retariJ newan eunpinan Wilayafr peWl
Nasdem Sulsel tersebut.(aly)
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