
S U K O L I L O –
Asu pan gizi calon 
jemaah haji (CJH) 
selama berada di 
Asrama Haji Em
barkasi Surabaya 
(AHES) mendapat 
atensi khusus pe
tugas penye leng
ga ra ibadah haji 
(PPIH). Setiap hari CJH 
mendapatkan jatah makan 
tiga kali. Makanan yang 
disajikan pun melalui 

p e n g a w a s a n 
yang ketat.

Mulai pe me
riksaan bahan 
baku, ling ku
ngan dapur, 
hing ga sterili
sasi alat masak. 
Dua jam se
belum disajikan 

kepada jemaah, petugas 
memastikan makanan 
layak dan tidak basi. 
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Ditinggal lungo 
akhire purik, 
diparani gak 
oleh mlebu

Ngaku gak 
duwe duwik, 
akhire milih 
dodolan 
sabu
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Diperiksa 
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PenyanyI Nindy 
Ayunda memenuhi 
panggilan Bares
krim Mabes Polri 
ter kait kasus sen 
pi ilegal mi lik Di
to Mahendra. 
Nin dy di pang gil 
sebagai saksi.

Perempuan 
yang dikenal 
sebagai ke
ka sih Dito 
Mahendra 
itu menda
tangi Ba
r e s  k r i m 
Ma bes Pol
ri, Jumat 
(26/5) se
kitar pu
kul 11.10 
W I B . 
N i n d y 
me ngun
cir ram
butnya dan 
m e m a k a i 
kemeja putih.

BataS kesabaran Donwori, 40, 
sudah habis. Ia sudah tak mau ber

kompromi lagi dengan istrinya, 
Karin, 36. “Enam tahun nikah, 
dia sudah selingkuh lima kali. 
Masak setiap tahun seling 
kuh,” heran Donwori.

Donwori menikahi Karin 
di 2017 lalu. Donwori jatuh 
cinta dengan Karin karena 
kesupelannya. “Kebetulan 
kita satu komunitas, di 
komunitas motor. Sering 
touring bareng, saya perha

tikan Karin itu wanita  
yang menyenangkan. 

Pasang surut kehi-
dupan rumah tangga 
membuat suami istri 
seringkali merasa je-

nuh. Sayangnya se-
jumlah pasangan 
mencari pelarian 
untuk menemu-

kan variasi dalam 
hubungan dengan 

cara yang salah: 
berselingkuh.

DaLam kurun waktu 12 hari, Sat
res krim Polrestabes Surabaya beserta 
pol sekpolsek jajaran ber hasil meng

amankan 100 ter sangka. Se
ba nyak 177 kasus pen curi

an diungkap di Kota 
Pah  lawan. Sedikitnya 
66 unit sepeda motor 

di amankan dalam pe
nang kapan tersebut.

Kejahatan jalanan kian marak. 
Polrestabes Surabaya menggencarkan 

upaya memberantas aksi 3C, yakni pen-
curian dengan kekerasan (curas), ke-

kerasan dengan pemberatan (cu-
rat), dan pencurian kendaraan

bermotor (curanmor).

sUrYantO/raDar sUraBaYa

PERSIaPan: Pembuatan mobil hias yang akan 
digunakan dalam Surabaya Vaganza di Jalan 

Pahlawan, Surabaya, Jumat (26/5).

JemURSaRI–Kemen
terian Kesehatan (Ke men
kes) bakal memasok vak
sin human papillomavirus 

(HPV) secara gratis untuk 
pa ra sis wa siswi sekolah 
dasar (SD) kelas V dan VI 
mulai ta hun ini. Vaksin 
HPV un tuk me nekan risi
ko kanker serviks. 

Kepala Dinas Kese ha
tan (Dinkes) Sura ba
ya Na nik Sukris ti
na me ng aku be
lum men dapat
kan pe tunjuk 
teknis dari Ke
men kes RI. 
Dia ti dak me
 nge tahui ku
o ta vaksin 
yang akan di 
dis tri bu si kan 
di Surabaya. 

ist

nanik Sukristina
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PlOnG: Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma 
Royce berbincang dengan salah seorang korban curanmor.
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BaRanG BUKTI: Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce beserta jajaran menunjukkan barang bukti dan tersangka yang diamankan dalam Operasi Sikat 
Semeru di mapolrestabes Surabaya, Jumat (26/5).
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CEK maKanan: Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan melakukan 
pengecekan makanan sebelum disajikan untuk calon jemaah haji di 
asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jumat (26/5).

JOHaR–Parade bu
nga dan budaya untuk 
menyemarakkan Hari 
Jadi Kota Surabaya 
(HJKS) ke730 digelar, 
Sabtu (27/5) ini. Aneka 
kendaraan hias mulai 
disiapkan. Di Jalan Jo
har terlihat belasan ken
daraan dihiasi ber bagai 
tema. Ada yang ber te
makan rumah pecinan. 

Parade bunga dan 
bu daya tahun 2023 ini 
mengambil tema Pus
pawarni Indonesia. Ar
ti nya, beraneka ragam 
jenis bunga dan bu da
ya Indonesia. 

Salah seorang desai
ner, Saiful, membe ber
kan, untuk membuat 
dekorasi dibutuhkan 
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