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Bangsa Yahudi
diusir dari Spanyol setelah Raja Ferdinand II
dan Ratu Isabella memerintah.
Mereka dijuluki Raja-Ratu Katolik oleh Paus Aleksander VI.

OOPS

Beberapa warga Palestina melihat rumah yang rusak setelah ledakan di rumah seorang komandan Hamas di kamp pengungsi Deir el-Balah, pusat Jalur Gaza, Senin, 2
Agustus 2010. Awal Senin lalu, ledakan besar meratakan rumah seorang komandan Hamas di Deir el-Balah, melukai sedikitnya 32 orang, menurut pejabat keamanan Palestina. Mereka mengatakan ledakan itu adalah hasil dari air strike Israel, namun militer Israel membantahnya dengan mengatakan tidak ada aktivitas Israel di wilayah itu.

Miss Gembrot Italia
MILAN — Rasa percaya diri

Angela Scognamiglio sama besarnya dengan bobot tubuhnya,
yang 170 kilogram. Terbukti,
cewek asal Napoli berusia 33
tahun ini berhasil merebut gelar Miss Gembrot Italia tahun
ini. Ia sukses menggusur sekitar 30 kandidat lainnya. “Aku
senang banget,” ujarnya di depan sekitar 2.500 orang yang
menonton. “Kayak dapat lotre.”
Acara yang digelar saban tahun dan sudah 20 edisi ini memang ditujukan buat menggenjot rasa percaya diri kaum Hawa bertubuh tambun. Maklum
saja, di Italia, mereka merasa
seperti warga “kelas II”. “Kami
ini korban diskriminasi,” ujar
Antonia Bartolo, 37 tahun, seorang juru rawat asal Milan.
“Di bus, misalnya, orang-orang
suka menertawai kami.”
Ide acara ini datang dari Gianfranco Lazzereschi. “Kenapa
mereka tak bisa tampil seperti
cewek-cewek yang lain?” kata
Lazzereschi seraya mengatakan kecantikan itu tak mesti diukur dari tubuh yang tinggi dan
langsing. “Seperti kebanyakan
ajang kontes kecantikan lainnya,” ujarnya. “Lihatlah mereka, kan enggak kalah cantik.”
Sebab itu, panitia mensyaratkan perempuan yang ikut
mesti berbobot minimal 100 kilogram. Setelah itu, seperti
kontes kecantikan lainnya, mereka diminta mengenakan
beragam busana, mulai pakaian renang sampai gaun mewah. Bedanya, pemenang kontes ini tak dapat apa-apa kecuali sebuah kue raksasa.
● SMH | DRE

Hamas-Israel
Saling Serang
“Israel berhak membela
warganya.”
YERUSALEM — Hamas dan Israel
kembali saling serang sejak pekan
lalu. Ketegangan kian meningkat
setelah kelompok pejuang Hamas
menembakkan roket ke Kota Ashkelon, wilayah selatan negara Zionis itu.
Tembakan roket pada Jumat pekan lalu itu langsung dibalas oleh
Negeri Bintang Daud pada malam
harinya. Lewat serangan udara,
jet-jet tempur Israel berhasil menewaskan salah satu komandan
senior Hamas di Kota Gaza, Issa
Batran. Serangan berlanjut ke
arah sepuluh terowongan di sepanjang Semenanjung Sinai.
Tel Aviv menuding Hamas, yang
berkuasa penuh di Jalur Gaza sejak tiga tahun lalu, menggunakan
Sinai untuk menyelundupkan
senjata dari Mesir. Organisasi
yang didirikan Syekh Ahmad Yassin pada 1987 ini memang memiliki hubungan mesra dengan Ikhwanul Muslimin, yang dilarang
Presiden Mesir Husni Mubarak.
Dari wilayah Sinai pula, kemarin, lima roket Grad ditembakkan.
Empat jatuh di kota pelabuhan
Aqaba,Yordania, serta mencederai
empat orang dan satu luka serius.
Sedangkan satu lagi jatuh di daerah terbuka dekat pantai di kota
wisata Eilat, Israel selatan.

Di Kota Gaza, sebuah ledakan
menghantam rumah komandan
Hamas, Alla al-Danaf. Ia selamat
tanpa cedera, namun kakaknya,
Abid, terluka. Lebih dari 20 lainnya juga terluka. Militer Israel
membantah keterlibatan mereka
dalam ledakan di kediaman Danaf itu.
Wakil Menteri Luar Negeri Hamas Ahmad Yusuf menuding serangan-serangan Israel itu merupakan strategi untuk mengalihkan
perhatian masyarakat internasional. “Ini hanya akal-akalan Israel
untuk mengalihkan fokus dunia
mengenai blokade dan kejahatan
kemanusiaan yang mereka lakukan,”katanya kepada Tempo.
Israel membalas menyalahkan
Hamas atas semua serangan roket
ke wilayah negara Yahudi itu. Saat memimpin rapat kabinet pada
Ahad lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan
bahwa Hamas bertanggung jawab
langsung atas seluruh serangan
terhadap Israel.
“Israel berhak membela warganya dan kami akan terus mengambil tindakan yang diperlukan
untuk membela negara, rakyat,
dan anak-anak Israel,” ujar Netanyahu.
Perang baru tampaknya tinggal
menunggu waktu karena, seperti
biasa, gencatan senjata hanya berlaku sepihak.
● BBC | JERUSALEM POST| VOA | FAISAL ASSEGAF

Ahmad Yusuf, WAKIL MENTERI LUAR NEGERI HAMAS

“Israel Ingin Alihkan
Perhatian Dunia”
S
aling serang antara Hamas dan
Israel kembali terjadi. Kekerasan
mulai meletup setelah pekan lalu salah satu komandan militer Hamas di Kota Gaza tewas akibat serangan udara negara Zionis itu.
Hamas, yang berkuasa penuh di
Gaza sejak tiga tahun lalu, membalas.
Kemarin, lima roket ditembakkan dari
Gurun Sinai. Empat jatuh di kota pelabuhan Aqaba, Yordania, dan sisanya
mendarat di kota wisata Pantai Eilat,
wilayah selatan Israel.
Meski ketegangan kian meningkat,
Wakil Menteri Luar Negeri Hamas Ahmad Yusuf, 60 tahun, membantah kabar bahwa perkembangan terbaru itu
akan menjadi perang besar seperti
awal tahun lalu. Ia menuding serangan udara negara Yahudi itu hanya untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional berkaitan dengan tekanan untuk mencabut blokade dan
tuduhan pelanggaran hak asasi dalam
insiden Mavi Marmara pada akhir Mei
lalu.
Berikut ini penuturan lelaki kelahiran Kota Gaza ini kepada Faisal Assegaf dari Tempo saat dihubungi melalui
telepon selulernya kemarin.
Apa komentar Anda soal saling
serang antara Hamas dan Fatah
saat ini?
Itu merupakan upaya Israel mengalihkan perhatian masyarakat internasional mengenai tekanan yang mereka alami berkaitan dengan blokade
Gaza dan pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden Mavi Marmara.
Apakah konflik baru ini menjurus
ke arah perang?

Saya pikir itu tidak akan terjadi. Ini
cuma akal-akalan Israel untuk mengalihkan fokus dunia mengenai blokade dan kejahatan kemanusiaan yang
mereka lakukan.
Tapi Hamas bersumpah membalas tiap serangan Israel?
Masalah balas dendam atau tidak
kami yang memutuskan kapan, di mana, dan bagaimana kami membalas.
Menurut Anda, taktik Israel
mengalihkan perhatian dunia bisa
berhasil?
Kami berharap masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, segera melakukan sesuatu agar penderitaan rakyat Palestina dapat berakhir.
Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman menyarankan Uni
Eropa mengambil tanggung jawab
atas Gaza. Komentar Anda?
Saya yakin ide ini tidak akan diterima pihak mana pun, termasuk oleh
Uni Eropa. Israel, yang telah menjajah
kami, harus bertanggung jawab atas
Gaza.
Bagaimana sikap Hamas soal
keputusan Liga Arab yang mendesak perundingan langsung Palestina-Israel?
Kami menolak keputusan Liga Arab
itu karena dialog langsung tidak akan
mencapai kesepakatan.
Menurut Anda, Indonesia cocok
menjadi penengah antara HamasFatah?
Kami menyambut baik negara muslim mana saja yang berusaha membantu mendamaikan Hamas dan Fatah, termasuk Indonesia. ●

