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1 US$: Rp. 10,044.60

JOB AVAILABLE
(Dicari Tenaga Kerja)

For all Factory and Warehouse Position:
(Untuk segala posisi di pabrik dan warehouse)
General Labor, Machine Operator, Quality Control,
Supervisor, with or without experiences.
Tenaga kerja umum, operator mesin, Quality Control,
supervisor, dengan atau tanpa pengalaman
Requirements (Persyaratan)
Must have proper paperwork to work in U.S
( Citizen / Working Permit / Permanent Resident )
Harus memiliki dokumen kerja di AS
warganegara/ijin kerja/permanen residen
All applicants must fill out employment application
before hire.
Semua pelamar harus mengisi aplikasi pekerjaan sebelum
diterima kerja.
Please call 215-833-9686 for
more information and appointment.
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi
dan perjanjian.

Pelaku Pengeboman WNA
JAKARTA - Dua pria pelaku bom bunuh diri
di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, Jumat
(17/7) lalu diduga warga negara asing (WNA)
yang menyamar dengan menggunakan KTP
palsu. Dugaan itu didasarkan fakta saat bercakap-cakap dengan petugas di bagian penerimaan tamu di Hotel JW Marriott, tamu
berinisial N yang menginap di kamar 1808,
cukup fasih berbahasa Inggris.
Sumber di Mabes Polri, Kamis (23/7) menuturkan, KTP yang digunakan beralamat
di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Namun, setelah ditelusuri ternyata tidak
ditemukan warga dengan identitas sebagaimana tercantum dalam KTP.
Menyusul penegasan Mabes Polri bahwa
berdasarkan tes DNA, pelaku peledakan
bukanlah Nur Hasbi alias Nur Said dan
Ibrahim, sebagaimana dugaan selama ini,
polisi kini mengembangkan dugaan bahwa
keter- libatan WNA sebagai pelaku bom
bunuh diri.
Kecurigaan lain, sumber tersebut menambahkan, jika dicermati rekaman close circuit
television (CCTV), penampilan pelaku tampak canggung seolah asing dengan lingkungan hotel. Meskipun diduga WNA, penyidik
yakin bahwa pelakunya masih bagian dari
jaringan Noordin M Top.
“Noordin M Top sengaja memasang orang
asing sebagai pelaku bom bunuh diri untuk mematahkan atau memutus jaringan
tersebut. Sebab, jika pelakunya WNI, seperti
kasus bom bunuh diri selama ini, polisi dengan mudah mengungkap identitas pelaku,
dan mengungkap jaringannya,” jelasnya.
Polisi pun menduga, jika benar pelakunya
WNA, kemungkinan besar berkewarganegaraan Malaysia, Thailand, atau Filipina.
Dengan berubahnya fakta di lapan-

gan, upaya polisi mengungkap pelaku
pengeboman seolah kembali ke titik nol.
Hal itu setelah pada Rabu (22/7), Kepala
Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan
Soekarna, didampingi Kepala Pusat
Kedokteran Mabes Polri Brigjen Pol Edi
Saparwoko, memastikan bahwa berdasarkan tes DNA, bagian potongan kepala manusia yang ditemukan di lokasi ledakan, tidak
cocok dengan DNA yang diambil dari keluarga Ibrahim dan Nur Hasbi alias Nur Said.
Walaupun demikian, Nanan memastikan
bahwa dua kepala tersebut adalah milik
eksekutor karena diperoleh kecocokan dari
hasil penyelidikan, bahwa potongan kepala
dan tubuh yang terurai pernah berada di kamar 1808, Hotel JW Marriott, tempat ditemukan bom yang tidak meledak.
Dia menambahkan, tim Laboratorium
Forensik Mabes Polri belum bisa membuka
lokasi tempat kejadian perkara (TKP), karena kemungkinan masih ada korban yang
belum ditemukan dan guna mencari barang
bukti baru. Penyisiran masih dilakukan
hingga batas waktu yang belum ditentukan.
BERSAMBUNG KE HAL 8

Pemasangan Iklan melalui 267-231-7695 Kunjungi : www.dunia-kita.com
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Tinta Printer Habis?

Pembuatan kartu undangan

Dibutuhkan tenaga kerja

Dicari Pria

Pesan tinta via kami, separuh harga dari harga toko .
Tersedia laser maupun inkjet. Telp. 215 459 4057 (4)

pekerja Deli merangkap
kasir. berbahasa Inggris
hub Miss Yang 215 923 4397(3)

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (56)

yang bisa set up mesin folder
(MBO Heidelberg) dan bisa
Inggris, telp: 267 861 6363. (3)

DUNIA KITA

Terjangkau & Efektif
di desain secara khusus
oleh Desainer Pengalaman,
Gratis Konsultasi untuk
meningkatkan Efektifitas
Iklan Anda.

www.dunia-kita.com
Pasang Iklan (Ads)

215-459-4057
267-231-7695

Antar Jemput

Disewakan Kamar

dalam phila dan airport
Telpon saja Bang John
Telp. 267 505 0703 (3)

Untuk 1 pria yang tidak urus
enche@dunia-kita.com
surat. Include TV, laundry, AC,
Paling Lambat (Deadline)
nasi, tissue) di 1243 Jackson
Tiap Kamis jam 11 Siang
Hub: 215 694 7263. (3)

Liburan Ke Orlando/Florida

Nichiren Shoshu Buddhism

Penitipan Pemasangan Iklan

Sedia Produk dari Amway

House for Rent

Bisa membantu sewa mobil
untuk jalan-jalan dan
pembelian tiket masuk ke
taman-taman Disney. Telp.
215 459 4057(4)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (104)

Disewakan Kamar

medium untuk 1 atau 2 orang.
Harga $300 include. Dekat
Wallgreen. Tidak merokok.
Hub: 215-400-1683. (3)

Hari Sabtu dan Minggu

dapat melalui toko berikut:
Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267 *Djing Kuo 1506 Morris St.
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (52)
Global, seperti: QUIXTAR,
ARTISTRY, Multivitamin NUTRILITE, Minuman dan Protein
Bars XS, Skin Care Kits, segala
pembersih rumah tangga dan
GIFT CARD RIBBON. Product USA yang terjangkau dan
populer. Untuk memesan
produk2, Hub: Erika, 267-9011508 (1)

Andi yang baru duduk dikelas 5 SD, memang rajin belajar dan sekolah. Tapi akhirakhir ini, setiap Sabtu ia tidak masuk sekolah. Awalnya pak Guru tidak curiga. Tapi
Sabtu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya....setiap hari Sabtu selalu tidak sekolah.
Sampai akhirnya pak Guru bertanya :
Pak Guru : “Andi, Bapak perhatikan akhirakhir ini, setiap hari Sabtu kamu tidak
sekolah, kenapa ?”
Andi : “Oo..itu karena saya ikutin nasehat
ayah saya pak !”
Pak Guru : “Loh...memangnya apa nasehat ayahmu ?”
Andi : “Iya, kata Ayah saya, “Kerjakanlah hari ini, apa yang bisa engkau lakukan
untuk esok hari.”

Bancroft 17xx good condition, new wood floor, washer,
dryer, no asylum, call 267 973
5796 (3)

Belajar fotografi?

Ingin belajar fotografi? hub
215-459-4057 - les privat (1)

Takut tidak lulus

Ada seorang murid yang terkenal karena
selalu merasa cemas. Menjelang ujian,
murid tersebut tampak semakin cemas dan
gelisah.
Ia takut tidak lulus, takut mengecewakan
orang tuanya, takut dipermalukan, takut
tidak berhasil hidupnya. Ia berkeluh kepada
seorang kawannya.
“Kawan, saya mungkin tidak akan ikut
ujian akhir.”
“Ada masalah apa denganmu?”
“Saya takut tidak lulus.”
“Kawanku yang baik, lulus atau tidak lulus adalah sesuatu yang biasa. Tetapi, kalau
kamu tidak menempuh ujian tetapi lulus,
itu luar biasa!”
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Menurut sebuah studi yang dirilis di situs
RealAge, melamunkan hal terindah di masa
lalu bisa membuat Anda merasa lebih bahagia, dan bermanfaat untuk kesehatan Anda.
Selain melamun, ada beberapa hal lain
yang bisa Anda lakukan untuk menghalau
stres:
1. TEMUI TEMAN YANG LUCU

Melamun Menghalau
Stres
JAKARTA - Saat Anda merasa situasi semakin tak terkendali, dan Anda menjadi amat
tertekan karenanya, menyingkirlah sejenak
dari masa kini, tarik angan Anda ke masamasa terindah beberapa waktu lalu.
Melamunkan hal-hal terindah yang pernah Anda lalui di waktu lalu bisa membantu
Anda meredakan stres. Sejenak, luangkan
waktu untuk mengenang saat-saat bersama
keluarga, pacar, atau teman-teman dekat.

Saat Anda merasa stres dan tertekan,
cobalah rileks dengan mendengarkan lelucon dari teman-teman. Ajak teman-teman
Anda--terutama yang paling konyol--untuk
berkumpul dan menikmati waktu bersama.
Resapi aura positif dari gurauan-gurauan
yang dilontarkan teman-teman, Anda pun
akan merasa lebih ringan.
2. BANTU TEMAN

Meski Anda dalam masalah, tak perlu
merasa menjadi pihak yang paling menderita. Lihatlah sekeliling, barangkali ada
seorang teman atau saudara yang membutuhkan bantuan Anda. Bila Anda berhasil
melakukan sesuatu untuk orang yang Anda
sayangi, percayalah, perasaan bahagia itu
akan muncul. Anda pun tak akan lagi merasa
sedang dalam masalah besar.
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Stabilitas Ekonomi
Kuat

nomian Indonesia bisa lebih baik di tahun
2009 ini,” ujar James yang ikut menjadi korban bom tersebut, di Jakarta, Rabu (22/7).
Dia memaparkan, dibandingkan dengan
kondisi pascaledakan bom yang terjadi di
Bali tahun 2002 dan 2005, serta di Hotel JW
Marriott tahun 2003, laju pertumbuhan perekonomian Indonesia akan lebih cepat pulih dan lebih baik. Hanya sektor perhotelan
yang akan terkena dampaknya. Dua tahun
setelah aksi teroris 2003 lalu, perekonomian
membaik dengan tingkat pertumbuhan 6%.
“Dapat dilihat juga dari pemilihan presiden yang lancar. Itu membuktikan bahwa
Indonesia adalah negara demokrasi yang
baik. Banyak pengusaha asing menanyakan kondisi Indonesia, tapi setelah tahu
keamanannya maka mereka menyatakan
akan tetap datang,” tutur James.
Sementara itu, Wakil Presiden
Consolidated Services International Inc untuk Asia Pasifik James D Filgo mengatakan,
pelaku usaha asing yang merasa ragu hanya
yang baru akan memulai investasi.

Investor asing tidak terpengaruh dengan
aksi teror bom pada dua hotel di kawasan
Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (17/7) lalu.
Pemerintah menjamin stabilitas ekonomi
tetap kuat sehingga tidak meningkatkan
risiko investasi, tidak menganggu pasar
modal, sektor riil dan juga konsumsi masyarakat. Tingkat kunjungan wisatawan
mancanegara (wisman) juga diperkirakan
tidak terlalu banyak berpengaruh.
Perwakilan dari Foreign Chambers
(Kamar Dagang dan Industri Asing) James
Castle mengutarakan, dengan terjadinya
peristiwa tersebut, tidak membuat para investor merasa terpengaruh. Dampak negatif
yang terjadi hanya akan bersifat sementara.
“Peristiwa bom tidak akan mempengaruhi investor asing, meskipun investor baru
akan sedikit menunda. Bahkan, pereko-

Attorney At Law

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum?

Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu:
-

Kesempatan Imigrasi ke Kanada

Untuk yang memiliki keahlian,
Kasus Asylum
sarjana S1 atau lebih tinggi, atau
Witholding Removal
Berpengalaman dibidang keahlian
BIA Appeals (1)
selama 10 tahun. Kalau bisa
Circuit Court Appeals (2)
Sebelum Appeal ke-2
Greencard, Citizenship
- Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis
Kecelakaan Lalu Lintas
Credit Repair
- Personal Injury
Change Visa Status
Business License
Traffic Court, Criminal Defense

Stanley J. Ellenberg
(215) 790-1682
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Inggris)

Shirley

(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)

Malnutrisi, Penyebab Utama Kematian Anak
JAKARTA - Kekurangan gizi (malanutrisi)
dan penyakit infeksi, atau penyakit
menular, merupakan penyebab utama
kematian anak di Indonesia. Padahal,
berbagai penyakit itu bisa dicegah dan
diobati.
Ketua Umum Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI) dr Badriul Hegar SpA(K)
dan Ketua Satgas Imunisasi IDAI Profesor
Sri Rezeki S Hadinegoro mengungkapkan
hal itu, di Jakarta, Rabu (22/7).
Menurut Badriul, berdasarkan Survei
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2003, penyebab langsung kematian balita didominasi malanutrisi 54 persen, disusul diare
19 persen, dan infeksi saluran pernapasan
akut (ISPA) 19 persen. Kondisi di tahun
2003, tak berbeda jauh dengan kondisi
pada tahun 2007, dan berdasarkan Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) penyebab kematian umur 1-4 tahun adalah pneumonia
(ISPA) 15,5 persen, diare 25,2 persen, campak 5,8 persen, dan DBD 6,8 persen.
Sementara itu, penyebab kematian bayi
baru lahir (berusia hingga 28 hari) adalah
berat badan rendah (29 persen), gangguan
pernapasan (27 persen), masalah pemberian makanan (10 persen), tetanus (10 persen), gangguan darah 6 persen, dan infeksi 5
persen.
Anak, kata Badriul, adalah orang yang
berusia 0-18 tahun, dan berhak mendapat
pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Seorang anak dikatakan sehat, jika bebas
dari penyakit, sehat fisik mental dan sosial
baik, dan berkesempatan meraih potensi
hidup paling optimal.
Di dunia, 11 juta anak berusia kurang
dari 5 tahun meninggal karena penyakit,
yang sebenarnya bisa dicegah dan diobati.
Kematian ini, umumnya terjadi di negara
berkembang, dengan sosial ekonomi rendah. Berbagai penyakit itu, antara lain
pneumonia, diare, HIV/TB, campak, nutrisi,
dan lingkungan. “Bayi-bayi yang lahir dengan selamat menghadapi masalah penyakit
infeksi dan masalah lingkungan,” katanya.
ASI & IMUNISASI

Menurut Ketua Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) Drs Hadi Supeno,

angka kematian bayi (AKB) di Tanah Air
masih tinggi, dibanding negara-negara
ASEAN, yakni 31/1.000 kelahiran hidup (target MDG 17/1.000 kelahiran tahun 2015).
Jumlah anak penderita kurang gizi sekitar
4,5 juta.
Jumlah anak mengidap HIV/AIDS, gagal dikendalikan. Pada tahun 2004, kasus
HIV/AIDS dari 154 menjadi 650 orang, atau
meningkat 400 persen pada pertengahan
tahun 2009. Hadi juga menyoroti prevalensi
perokok pemula yang meningkat tajam.
“Sepuluh tahun lalu, perokok pemula berusia 12 tahun. Sepuluh tahun terakhir menjadi. 5 hingga 9 tahun atau rata-rata7 tahun.
Jumlah perokok anak kini mencapai 25 juta
orang, atau 40 persen dari total perokok aktif,” tegas Hadi.
Menurutnya, hal itu disebabkan longgarnya kebijakan pemerintah terhadap
pengendalian bahaya tembakau. Secara
terpisah, Sri mengatakan, berbagai penyakit
infeksi dapat dicegah dengan pemberian air
susu ibu (ASI) dan imunisasi. ASI, kata dr
IG Ayu Partiwi SpA, adalah cairan biologis
kompleks yang bersifat spesifik, mengandung semua nutrien yang diperlukan untuk
pertumbuhan fisik dan perkembangan
anak, yang disesuaikan dengan keperluan,
laju pertumbuhan.
Bayi, katanya, memperoleh nutrisi terbaik, perlindungan terhadap infeksi dan
stimulasi sejak dini dari proses menyusui.
Sri menambahkan, penyakit yang dicegah
dengan imunisasi, antara lain TB, polio,
kanker hati, difteri, pertusis (batuk rejan),
tetanus, campak, pneumonia, dan meningitis. [N-4]
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Putra Osama bin Laden Tewas Dirudal AS?
WASHINGTON, KOMPAS.
com-Para pejabat Amerika
Serikat yakin Saad bin
Laden, putra Osama bin
Laden tewas dalam serangan rudal Amerika di
Pakistan.
Saad bin Laden dilaporkan bertahun-tahun dalam
tahanan rumah di Iran
sebelum pergi ke Pakistan
tahun lalu. Demikian dikatakan mantan Direktur
Intelijen Nasional AS Mike
McConnell.
Ia diyakini tewas oleh
serangan rudal Hellfire
yang ditembakkan pesawat
Predator milik AS. Kapan
pasti Saad tewas tidak dil-

aporkan namun dipastikan
tahun ini.
Seperti dilapokan situs NPR.org, Rabu (22/7),
seorang pejabat senior kontraterorisme AS menyatakan
sulit memastikan Saad
tewas sebelum jenazahnya
menjalani tes DNA. Namun,
mengutip sumber intelijen
AS, “80 hingga 85 persen”
Saad dipastikan tewas.
Sejumlah pejabat kontraterorisme AS mengatakan
Saad bin Laden bukan target penting AS. Ia digambarkan hanya “di tempat salah
dan waktu salah”. Saad aktif
di Al Qaeda namun bukan
tokoh utama. Ia diyakini

berusia 20an tahun. Belum
dipastikan apakah Saad berada dekat ayahnya ketika
dia tewas.
Pasukan AS meningkatkan serangan serangan
udara mereka di Pakistan
sejak September tahun lalu,
yang ditujukan terhadap
para gerilyawan Taliban
dan yang punya hubungan
dengan Al Qaeda di daerahdaerah yang berbatasan
dengan Afganistan.
AS melancarkan hampir
50 serangan udara sejak
awal tahun ini, menewaskan sekitar 470 orang termasuk banyak gerilyawan
asing.

10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar,
diantara Radioshack dan Foot Locker.
Telp: (215) 925-9830 - Fax: (215) 925-0792 | Jam Buka: Senin-Selasa, Kamis,
Sabtu 10:00am - 7:00pm, Rabu, Jum’at 10:00am - 8:00pm Minggu: 12 pm - 5:00 pm

Pelayanan :
* Pelayanan mata berstandar tinggi
dalam suasana yang hangat.
* Menyediakan pemeriksaan mata
yang menyeluruh untuk segala
usia
* Menyediakan berbagai macam
lensa kontak, spesialisasi dalam
lensa bifocal.
* Berbahasa Inggris dan Cina

Dr Wang berpengalaman dalam
kesehatan mata, termasuk manajemen
dan perawatan penyakit mata, fitting
lensa kontak, operasi refraktif comanajemen. Kami melayani pasien
segala usia dan mengatasi masalahnya
masing-
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MUI : Pengebom Marriot Bukan
Tindakan Jihad

Manohara digugat
pangeran

JAKARTA – Pengeboman di Hotel JW
Marriott dan Ritz Carlton bukan tindakan jihad tapi tindakan teror, kata Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf
Amin, di Jakarta, Kamis.
Ma’ruf di sela seminar “Penguatan
Kelembagaan Sertifikasi Halal di
Indonesia” yang diselenggarakan dalam
rangka milad MUI, menyatakan, harus
dibedakan antara jihad dan teror, karena
jihad itu wajib, sebaliknya teror haram.
Menurut dia, jihad baru dilakukan jika
umat Islam telah diperangi, artinya dalam
rangka membela diri.
Selain itu jihad juga memiliki musuh
dengan wilayah yang jelas diperangi, sementara pemboman yang dilakukan di
kawasan Mega Kuningan, Jakarta, itu tidak jelas memerangi siapa, kecuali malah

JAKARTA - Model Manohara Odelia Pinot
digugat oleh suaminya, Pangeran Tengku
Temenggong Tengku Mohammad Fakhry.
Pangeran Malaysia itu mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Pengadilan
Tinggi Malaysia.
Gugatan tersebut ditujukan kepada
Manohara dan ibunya berkaitan dengan
tudingan bahwa sang pangeran menyiksa
Manohara dalam pernikahan mereka yang
berumur satu tahun.
Fakhry menuntut ganti rugi $30 juta dollar dari Manohara Odelia Pinot dan ibunya,
kata pengacaranya.
Manohara pulang ke Indonesia bulan
Mei, dan mengatakan, Fakhry telah menyayat dirinya dengan silet dan melakukan
penistaan seksual terhadap dirinya.
Model berusia 17 tahun itu menuduh dia
telah disekap di kamarnya dan dibius jika
mengeluhkan perlakuan terhadap dirinya.
Dia mengatakan kepada media Indonesia
bahwa dia melarikan diri saat mengikuti
keluarga kerajaan negara bagian ke Singapura dan mengadu kepada Polri tidak lama
kemudian.
Skandal ini menyedot perhatian besar
media di Malaysia dan Indonesia.

merugikan masyarakat umum saja.
“Jihad itu membela agama dalam arti
perang dan perbaikan. Selain itu umat
Islam juga harus mendahulukan dakwah
sebelum berjihad. Kalau kita masih bisa
berdakwah maka kita harus melakukan
dakwah lebih dulu,” katanya.
Karena itu, pengeboman dengan bunuh
diri bukan merupakan mati syahid, karena
pelaku bukan mati dalam jihad tetapi mati
bunuh diri.
Ia menegaskan, kaum radikal sejenis ini
harus kembali pada pandangan para ulama karena perjuangan dalam Islam memiliki tata cara tertentu. “Kita tidak bisa
melakukan pemaksaan serta melakukan
pengorbanan dengan membunuh orangorang tak bersalah,” katanya.

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan,
kue-kue, kebutuhan harian, dll.
Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto,
Free karaoke, internet dan wifi

Menerima pelayanan kirim

Buka Setiap hari
pukul 8 pagi 8 malam
telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia,
PA 19145

Corner 17th & Mifflin

REPUTASI TERCEMAR

Gugatan Fakhry menuduh Pinto dan
ibunya, Daisy Fajarina merekayasa tuduhan “karena kebencian...terdorong oleh
keinginan untuk mendapatkan keuntungan
finansial,” kata pengacara sang Pangeran
Fakhry, Mohamad Haaziq Pillay.
“Mereka telah membuat klien saya menjadi monster dan reputasi tercemar. Klien
saya ingin sekali mendapatkan kebenaran dan membersihkan namanya,” ujar si
pengacara kepada kantor berita Associated
Press.
Kedua wanita, yang kini berada di Indonesia, mempunyai waktu 21 hari untuk
menanggapi gugatan ini, atau perkara ini
disidangkan tanpa kehadiran mereka.
Pangeran menikahi Pinot tahun lalu saat
model tersebut menginjak usia 16 tahun,
tapi ibunya menyatakan Manohara diculik.

Pangeran
itu telah
menceraikan Manohara.

Sutradara “Spider-Man”
Akan Garap “Warcraft”
LOS ANGELES, KOMPAS.com -- Sutradara
film Spider-Man, Sam Raimi, dikabarkan
telah menandatangi kontrak untuk menyutradarai Warcraft, sebuah film yang
diadaptasi dari video game fantasi World of
Warcraft.
Diberitakan Variety, Raimi akan turut
mengawasi pengembangan penggarapan
film tersebut hingga merancang shooting,
yang dijadwalkan akan mulai diproduksi
awal 2010, setelah merampungkan film
Spider-Man 4.

KABAR

Gembira!!!
Indonesia Restaurant
sekarang melayani
delivery untuk temanteman yang bekerja
di center city. Hours
untuk order: Tues-Friday
between 12pm-1pm. Hub:
215-829-1400. Minimal
$25/order. (2)
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Kekerasan meluas di
Afsel
JOHANNESBURG - Kekerasan diberbagai
kota Afrika Selatan terus meluas dengan
penduduk berunjuk rasa karena merasa
kurangnya layanan dasar seperti air dan
perumahan.
Polisi menembakan peluru karet ke arah
para pengunjuk rasa di Johannesburg,
Western Cape, serta Mpumalanga di kawasan Timur Laut.
Di Mpumalanga muncul laporan mengenai penjarahan atas bisnis milik orang asing
dan warga asing yang mencari perlindungan polisi.
Lebih dari seratus orang ditangkap dalam
seminggu terakhir.
Meningkatnya ketegangan mengingatkan
kembali orang akan serangan xenophobik
terhadap orang-orang asing tahun lalu yang
menewaskan lebih dari 60 orang.
Protes terbaru mengenai layanan masyarakat ini terjadi kurang dari seratus hari

setelah Jacob Zuma duduk sebagai presiden,
menyusul kemenangan meyakinkan partai
berkuasa Kongres Nasional Afrika (ANC).
Ini merupakan peringatan telah habisnya kesabaran di wilayah-wilayah paling
miskin di Afrika Selatan, kata wartawan
BBC Peter Biles.
Pada hari Selasa, mobil-mobil polisi
menjadi sasaran lemparan batu di Thokoza
dekat Johannesburg setelah sebuah unjuk
rasa mengenai buruk pemukiman berubah
menjadi kekerasan.
Minggu lalu di Diepsloot yang terletak
tidak jauh dari Thokoza, rumah-rumah dan
mobil dibakar setelah terjadi unjuk rasa
menentang pembongkaran rumah bedeng
karena akan dilewati pipa pembuangan
kotoran.
Presiden Jacob Zuma berjanji akan memperbaiki layanan masyarakat ketika mulai
memegang tampuk kekuasaan bulan Mei
lalu.
Ia juga mengatakan memerangi kemiskinan merupakan agenda utamanya, sambil
menunjukkan besarnya tantangan sosial
dan ekonomi yang dihadapi Afrika Selatan.

Jasa Layanan Fotografi
(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

untuk:

1. Acara Pernikahan
2. Potret Keluarga, bayi dan anak
3. Acara ulang tahun
3. Acara sosial lainnya

Hubungi: 215 459 4057
contoh hasil karya:
http://www.enchetjin.com

SBY-Boediono Menang 60,80 Persen
JAKARTA - KOMPAS.com — Proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden
di tingkat nasional akhirnya selesai dengan
kemenangan pasangan calon presiden
dan wakil presiden SBY-Boediono sebesar
73.874.562 atau sebesar 60,80 persen.
Adapun posisi kedua diduduki pasangan nomor urut 1, Mega-Prabowo, dengan
perolehan suara sebesar 32.548.105 atau
sebesar 26,79 persen. Dan posisi ketiga yaitu
pasangan nomor urut 3, JK-Wiranto, dengan
perolehan suara sebesar 15.081.814 atau
sebesar 12,41 persen.
Dari pemilu presiden yang telah dilaksanakan 8 Juli 2009 lalu, tercatat warga
yang tidak menggunakan hak pilihnya alias
golput sebanyak 49.212.158 atau sebesar
27,77 persen. Dan warga yang memilih tercatat 127.999.965 atau sebesar 72,24 persen.

Perolehan suara di 33 provinsi, di Indonesia juga didominasi oleh pasangan calon
SBY-Boediono sebesar 73.639.416 atau
60,78 persen. Diikuti oleh Mega-Prabowo
sebanyak 32.500.584 atau 26,82 persen. Dan
pasangan JK-Wiranto sebanyak 15.024.071
atau 12,40 persen.
Demikian juga dengan hasil pemilu
presiden yang digelar di luar negeri juga
dimenangkan oleh SBY-Boediono yang
meraih suara sebanyak 235.146 atau 69,08
persen. Diikuti JK-Wiranto sebanyak 57.743
atau 16,9 persen, dan Mega-Prabowo sebanyak 47.521 atau 13,96 persen.
Saat ini rapat pleno rekapitulasi nasional
dihentikan sementara (skorsing) selama 10
menit untuk memberi waktu bagi sekretariat menyiapkan berkas-berkas berita acara
yang akan ditandatangani.

8 DUNIA KITA INDONESIA

Polisi sebar sketsa pembom
JAKARTA - Polisi menyebar sketsa wajah dua tersangka pelaku peledakan hotel
Marriott dan Ritz Carlton Jakarta.
Sisa potongan tubuh dua tersangka ini
ditemukan di dua lokasi ledakan yang terjadi Jumat lalu.
Ketua Tim identifikasi Nasional kepolisian Brigadir Jendral Polisi Dr Eddy
Saparwoko mengatakan, laki-laki tersangka
pembom Hotel Ritz Carlton berambut hitam lurus dan pendek, berkulit gelap dan
diduga berumur antara 20 hingga 40 tahun.
“Namun kira-kira ya 40 plus-minus 5
sampai 10 tahun. Tinggi badan kurang lebih 165 centi,” kata Eddy.
Sementara tersangka pembom Hotel JW
Marriott, berkulit terang dan diuga berusia
antara 20 hingga 25 tahun.
“Tinggi kurang lebih 180 centimeter,
ukuran sepatu, karena kakinya ditemukan,
kurang-lebih 42-43,” tambah Eddy.
Di luar para pelaku, ledakan itu
makan korban tujuh orang tewas dan
puluhan luka. Dari tujuh korban tewas,
hanya seorang warga negara Indonesia,
yakni petugas Hotel Ritz Carlton Evert
Mokodompis.
Lima lainnya, sudah diidentifikasi sebagai WNA, termasuk Timothy Mackay, 62
tahun, warga New Zealand yang merupakan direktur utama pabrik semen PT Holcim
Indonesia.
Satu jenazah diduga warga negara
Belanda, namun belum dipastikan identifikasinya.

New Business hours:

Sementara dari 62 korban cedera, 17 di
antaranya merupakan warga asing termasuk delapan warga AS, Australia, Inggris,
Kanada, Hong Kong, India, Italia, Belanda,
Norwegia dan Korea Selatan.
Mohon bantuan
Sketsa dua wajah tersangka peledakan
bom ini dikeluarkan kepolisian, lima hari
pasca terjadinya ledakan.
“Kami mengeluarkan sketsa ini, mohon
kiranya teman-teman tolong dibantu, siapa
yang mengetahui maka itu akan kita coba,”
tambah Nanan.
Selain minta media massa menyebarkan
sketsa pada khalayak ramai, kepolisian
menurut Nanan juga terus mengintensifkan pencarian jejak para tersangka.
Upaya inilah yang nampaknya dilakukan
Detasemen Khusus 88, saat pagi tadi menahan istri dan anak perempuan Bahrudin
Latif alias Baridin, warga Cilacap Jawa
Tengah.

WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli
Antara lain : Gudeg, Rendang, Gulai, Ikan bumbu rujak, dll

Hari Jum’at-Sabtu Minggu Menu Spesial : Sate Ayam,
Sate kambing, Rujak cingur, Gado-gado, Pecel dan lain-lain.
Free Delivery untuk pemesanan minimal $10

1754 Hicks Street Philadelphia
Buka 6 Hari, Rabu-Senin 11.00 - 8 malam
Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

Senin : Tutup
Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm
Terima Delivery minimal $10
radius 1 mil - Hari Selasa - Jum’at

Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

Menerima pelayanan kirim

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400
Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta
Kebutuhan pokok sehari-hari Asli khas Indonesia.
Melayani Pesanan dari luar kota, Fotocopy, Laminating, Fax,
Pengiriman Barang dan Uang ke Indonesia, Pembayaran
berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid
Wireless, Token Septa dan masih banyak lagi.

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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‘5 tahun’ untuk
pulihkan Inggris
LONDON - Sebuah lembaga pemikir utama di
Inggris memperkirakan dibutuhkan waktu hingga
lima tahun agar pendapatan per kepala di negeri
itu kembali ke tingkat sebelum resesi awal tahun
2008.
Institut Riset
Ekonomi dan
Sosial (NIESR)
melihat penurupan pendapatan
kotor nasional
anjlok 4,3% in
2009 sebelum
akhirnya tumbuh lagi hanya 1% tahun 2010 dan tumbuh 1,8%
tahun 2011.
Kajian ini menunjukkan kesamaan dengan
perkiraan NIESR sebelumnya namun menekankan adanya perlambatan pemulihan.
NIESR memperkirakan utang pemerintah akan
mencapai £165,7 miliar poundsterling tahun ini,
kurang dari £175 miliar punds yang diperkirakan
pemerintah.
Lembaga riset ini melihat bahwa kenaikan
pendapatan per kepala - GDP per kapita - pada
Maret 2014 baru akan kembali ke tingkat yang
sama pada kuartal pertama 2008, saat resesi
menghantam.
RENCANA KREDIBEL

“Pemberitahuan sebuah rencana yang lebih
kredibel untuk memulihkan keuangan publik
pada kesinambungan fiskal tetap merupakan
kebutuhan,” kata NIESR.
Lembaga riset ini juga memperkirakan pemerintah akan melakukan pemotongan besar belanjanya selain menaikkan pajak dalam empat tahun
mendatang, untuk mencegah lebih banyak utang.
Data terakhir menunjukkan pinjaman total
pemerintah Inggris memecahkan rekor baru yakni
£799 miliar pounds, atau merupakan 56,6% dari
GDP Inggris - tertinggi sejak pencatatan dimulai
tahun 1974.
Sementara tidak seperti kebanyakan prediksi
lain, NIESR menyatakan tingkat pengangguran
akan terus naik hingga pertengahan 2011, memuncak pada 9,3%.
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Khameini Tolak
Cawapres Usulan
Ahmadinejad
Pemimpin tertinggi Iran
memerintahkan presiden, sekutu
dekatnya, agar menncabut pilihan
atas seorang wakil presiden yang
kontroversial karena mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang
pro-Israel, lapor media setengah
resmi negeri tu, Rabu (22/7).
Perseteruan ini merupakan
tindakan langka di kalangan para
tokoh konservatif senior negara
itu. Perintah tadi mempermalu
Mahmoud Ahmadinejad yang
mati-matian mempertahankan
keputusannya untuk mengangkat
Esfandiar Rahim Mashai, mertua
putranya sebagai wakil presiden
pertamanya.
Mashai membuat marah para
tokoh bergaris keras tahun 2008
ketika dia mengatakan, rakyat
Iran merupakan “sahabat semua
bangsa di dunia -- bahkan rakyat
Israel.” Mashai menjabat sebagai
wapres yang bertugas pada urusan
pariwisata dan warisan kultural
pada waktu itu. Iran memiliki
12 wapres, tapi wapres pertama
tercatat paling penting karena
ida memimpin sidang Kabinet jija
presiden berhalangan.
Ahmadinejad sudah dirundung krisis atas klaim oposisi dia
mencurangi pemilihan presiden
bulan lalu dari kandidat pro-pembaharuan Mir Hossein Mousavi.
Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali
Khamenei mendukung Ahmadinejad, yang dianggap sebagai anak
didiknya dalam persengketaan itu.
“Pandangan pemimpin yang
diagungkan mengenai pencopotan
Mashai dari pos wapres diberitahu
kepada Ahmadinejad secara tertulis,” lapor kantor berita setengah
resmi Fars, Rabu.

Jusuf Kalla akui konsepnya sulit diterima
JAKARTA -Wakil Presiden M Jusuf Kalla
mengakui konsep kemandirian bangsa yang
ditawarkannya saat kampanye pemilu presiden masih sulit diterima masyarakat dan
kalah populer dengan program Bantuan
Langsung Tunai (BLT).
“Cara berpikir kemandirian itulah yang
saya kampanyekan kemarin (dalam pilpres)
walaupun kalah. Ternyata kita belum sampai
ke situ, masyarakat masih suka BLT dan lainlain itu,” kata Jusuf Kalla pada pembukaan
Konferensi Inovasi, Kewirausahaa dan UKM
di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Menurut Wapres, ternyata konsep kemandirian yang ditawarkannya tersebut masih sulit diterima masyarakat. Masyarakat,
tambahnya, masih sebatas menerima halhal yang bersifat pragmatis saja, padahal
kemandirian bangsa akan membawa bangsa
Indonesia lebih baik ke depan.
Sementara dalam pidatonya, Wapres
menjelaskan, modal utama untuk menjadi
seorang pengusaha adalah ide karena hal
itulah yang paling bernilai. “Kadang kita
salah berpikir mau jadi pengusaha berpikir
modal dulu. Padahal dagang itu yang penting ide dulu, baru modal itu akan datang,”
kata Wapres Jusuf Kalla.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar
orang salah dalam cara berpikirnya karena
selalu mementingkan modal dahulu untuk

SAMBUNGAN DARI HAL 1

“Paling lambat hingga lima atau enam
hari ke depan hotel masih akan kami sterilkan. Kemungkinan ditemukan korban yang
hilang masih ada,” ujar Nanan.
Sementara itu, Ketua Disaster Victim
Identification (DVI) Polri, Eddy Suparwoko,
menambahkan, untuk mengungkap jati diri
dua kepala tersebut, pihaknya sangat membutuhkan partisipasi masyarakat melalui
laporan dan aduan.
Dari potongan kepala yang ditemukan di
Hotel Ritz Carlton, Eddy menuturkan, memiliki ciri berjenis kelamin laki-laki, umur
20-40 tahun, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, dan tinggi badan sekitar 165 cm.

memulai usaha. Padahal, katanya, ide dan
inovasi itulah yang menjadi modal utama
seorang untuk menjadi pengusaha. “Karena
yang bernilai itu ide. Maka carilah ide dulu,”
kata Wapres di depan ratusan mahasiswa
dan peserta konferensi.
Wapres juga menjelaskan bahwa pengusaha dahulu lebih dikenal dengan sebutan saudagar yang punya arti seribu akal.
Menurut dia, esensi menjadi pedagang memang harus punya banyak akal.
Dalam penjelasan lainnya, Wapres mengatakan, yang banyak menentukan seseorang mampu menjadi pedagang atau pengusaha biasanya sangat terpengaruh oleh
lingkungan. “Apakah pengusaha itu dididik,
dilatih atau dilahirkan? Jadi pengusaha itu
tak ada hubungannya dengan pendidikan.
Yang paling penting lingkungan karena
itu mempengaruhi cara berpikirnya,” kata
Wapres.
Menurut Wapres, intinya harus ada jiwa
dan kemauan, namun yang paling penting
memulainya. “Tidak ada rumusan sebagai
pengusaha, tak ada pendidikannya tetapi
yang penting dimulai dan dijalani. Menjadi
pengusaha itu harus ada keberanian dan
mulailah, jangan terlalu banyak pertimbangan,” ujar Wapres Jusuf Kalla.

Sedangkan potongan kepala yang ditemukan di JW Marriott, berjenis kelamin
laki-laki, umur berkisar 16-17 tahun, berkulit putih, rambut hitam lurus pendek, tinggi
badan 180-190 cm, dan memiliki ukuran
sepatu 42-43.
“Walaupun sudah didapatkan ciri khusus,
kami belum bisa menentukan apakah yang
bersangkutan berwarga negara Indonesia
atau bukan. Kami masih mendalami penyelidikan dan menunggu laporan masyarakat,” ujar Eddy.
Rumah Ibrahim, perangkai bunga di Hotel
Ritz-Carlton, di Jalan Cililitan Kecil, Kramat
Jati, Jakarta Timur, kosong dan berantakan,
Rabu (22/7). Sejak terjadinya Bom Kuningan
II, keberadaan Ibrahim tidak diketahui.

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145
Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

MENJUAL KARTU TELEPON PARTAI DAN ECERAN
JUGA MELAYANI LUAR KOTA ATAU STATE
MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI
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Perang Afghanistan masih penting
MYANMAR - Wakil Presiden AS Joe Biden
mengatakan perang Afghanistan merupakan kepentingan Amerika dan Inggris.
“Perang ini sepadan dengan upaya yang
sudah kita lakukan,” kata Biden dalam wawancaranya dengan wartawan BBC Jonathan
Beale.
Biden juga bersikukuh Amerika mampu
menutup penjara Teluk Guantanamo pada
Januari tahun depan sesuai dengan rencana.
Pernyataan ini disampaikan Biden di
sela-sela kunjungan ke Eropa di mana dia
telah mengunjungi Ukraina dan Georgia.
PASUKAN YANG BERANI

Joe Biden menegaskan demi kepentingan
Inggris, Amerika dan Eropa maka perang
Afghanistan sepadan dengan upaya yang
telah dilakukan dan pengorbanan yang
telah dirasakan.
“Tempat di mana serangan 9/11 dan
semua serangan bom di Eropa oleh Al Qaeda
berawal adalah Afghanistan dan Pakistan.”
Biden juga memuji pasukan Inggris dan
menyebut mereka sebagai salah satu pasukan yang sangat terlatih dan paling berani
di dunia.
Namun, Biden tidak berkomentar terhadap standar peralatan yang digunakan
pasukan Inggris di Afghanistan.
Perdebatan politik telah merebak di Inggris atas kualitas peralatan pasukan Inggris

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

di Afghanistan.
Perdebatan makin menghangat setelah
seorang pejabat Departemen Luar Negeri
Inggris Lord Malloch Brown mengatakan
bahwa pasukan Inggris di Afghanistan
sangat kekurangan peralatan misalnya
helikopter.
Namun, Lord Maloch Brown menarik
kembali pernyataannya itu.
Para pengamat mengatakan kurangnya
helikopten pasukan Inggris membuat mereka sangat mudah diserang saat melakukan
patroli di darat.
Untuk masalah ini, Joe Biden mengatakan
dirinya tidak dalam posisi untuk memberikan penilaian. Namun, dia yakin pasukan
Inggris telah memperoleh semua peralatan
yang diperlukan.
Saat ditanya seputar isu penundaan
penutupan penjara Teluk Guantanamo,
Biden mengatakan pemerintah Amerika
saat ini tengah sibuk memastikan apa yang
akan dilakukan bagi tahanan yang kini
berada di Guantanamo.
“Kami sedang mempelajari semua
catatan para tahanan, untuk membuat
keputusan apakah mereka harus diadili
atau dibebaskan. Dan apakah negara akan
melindungi mereka jika kami tidak bisa
memulangkan mereka ke negara asalnya
karena di sana mereka akan disiksa dan
diperlakukan tidak manusiawi,” tandasnya.

Tersedia:

Rokok Gudang Garam

Kartu Pre-paid CellPhone
Kini Sedia pulsa isi ulang untuk Handphone

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:

Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star,
Kumusta Philipinas, JMD lain lain

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM
HP $20 = 320 menit
HP $10 = 160 menit
HP $2 = 32 menit

