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ON THIS DAY

08.00 WIB

1900 Raja Umberto I Tewas Terbunuh
RAJA Umberto I dari
Italia ditembak seorang
warganya bernama Gaetano
Bresci. Raja Umberto naik
takhta pada 1878 dan ia
memerintah secara otoriter
dan represif. Sementara itu,
Bresci adalah warga miskin
Italia yang hijrah ke AS dan di
sana ia aktif dalam kelompok
radikal imigran Italia. Ia
WIKIMEDIA.ORG
kemudian mendirikan sebuah
surat kabar anarkistis bernama La Questione Sociale.
Pada 1898, Bresci membaca kabar mengenai tindakan
represif yang dilakukan raja Italia terhadap para petani
yang berdemonstrasi karena kelaparan akibat gagal
panen. Raja Umberto memerintahkan tentaranya untuk
mengusir para demonstran itu dan menembaki mereka
sehingga ratusan petani tewas. Setelah melihat tindakan
sadis itu, Bresci memutuskan untuk membunuh Raja
Umberto I. Ia pun kembali ke Italia untuk melaksanakan
niatnya itu. Pada 29 Juli 1900, Bresci menembak Raja
Umberto I hingga tewas dan ia sendiri akhirnya dijatuhi
hukuman kerja paksa seumur hidup.

12.00 WIB

Kampala, Uganda

Uni Afrika Perkuat Pasukan di Somalia
UNI Afrika (UA) dalam pertemuan di
Kampala menyatakan setuju menambah 4.000 lagi tentara perdamaian di
Somalia. Mengenai apakah tentara
perdamaian AU yang disebut AMISOM itu diperbolehkan memerangi
milisi Al-Shabaab masih diperdebatkan.
Al-Shabaab adalah milisi pemberontak Somalia yang bertanggung jawab atas aksi bom yang menewaskan

09.00 WIB

76 orang di Uganda.
“Kami akan mengirimkan tambahan 4.000 pasukan. Dari Guinea, kami
akan kirimkan satu batalion, dari
IGAD (blok negara-negara Afrika
Ti mur) kami akan kirimkan 2.000
tentara, dan Djibouti juga akan segera
mengirim pasukan,” kata Ketua Komisi Uni Afrika Jean Ping.
Penambahan pasukan ini didukung
Amerika Serikat. Deputi Menteri Luar

Negeri AS urusan Afrika Johnnie
Carson bahkan menjanjikan bantuan
finansial.
“Kami percaya penambahan tentara
ini penting dan Washington mendukung penambahan ini sama seperti
kami telah membantu pasukan dari
Burundi dan Uganda,” kata Carson.
Carson merujuk pada bantuan pelatihan, logistik, dan peralatan perang.
(*/AP/I-1)

Nanjing, China

1981 Pernikahan Lady Di
DIANA Frances
MountbattenWindsor ialah
istri pertama
Pangeran Charles,
putra sulung Ratu
Elizabeth II. Dari
pernikahan itu,
mereka memiliki
dua putra,
Pangeran William
dan Harry. Diana
merupakan anak
bungsu dari
Edward John
AP/PA, FILES
Spencer dan
istri pertamanya, Frances Spencer. Sebelum menikah
dengan Charles, Diana memang sudah mempunyai latar
belakang bangsawan. Dari ibunya, Diana mempunyai
darah orang Amerika. Moyang Diana merupakan seorang
wanita dari keluarga berada dari Amerika, Frances Works.
Dari ayahnya, Diana merupakan keturunan langsung
Raja Charles II. Pada 31 Agustus 1997, Diana meninggal
dunia karena kecelakaan mobil yang dikemudikan di jalan
terowongan Pont de l’Alma di Paris. Ketika kecelakaan
terjadi, ia sedang bersama dengan Dodi Al-Fayed dan
sopirnya, Henri Paul. Berbagai teori konspirasi muncul di
balik kematian Diana. Banyak teori mengaitkan M16, CIA,
dan Mossad terlibat dalam komplotan yang membunuh
sang putri.

2005 Eris Ditemukan

29 Juli | History | Wikipedia | BBC |*| Tim Riset

SEKRETARIS Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Louisiana Alan Levine meminta tambahan US$10
juta (Rp90 miliar) kepada perusahaan minyak BP
atas meningkatnya jumlah pasien yang mengalami
gangguan jiwa berkaitan dengan tumpahan minyak
Teluk Meksiko. Sebelumnya, BP sudah menyediakan dana US$25 juta (Rp225 miliar) untuk merawat
pasien gangguan mental maupun fisik.
Alan menambahkan bahwa untuk Negara Bagian
Louisiana sudah terdaftar 2.000 jiwa yang mengalami gangguan mental. Diperlukan dana tambahan
bukan hanya untuk biaya perawatan pasien, melainkan juga mengaktifkan kembali praktek psikiater yang berjumlah 208 orang di Louisiana.
Di sisi lain, warga yang kesehatan fisiknya terganggu berjumlah 162 orang. Kebanyakan mengalami iritasi tenggorokan, sesak nafas, batuk, iritasi
mata, mual, dan sakit kepala. Mereka terutama
adalah pekerja pembersih tumpahan minyak atau
mereka yang langsung terkontaminasi dengan
minyak.
Alokasi dana anggaran kesehatan mental dari pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan AS
sebesar US$34,7 dolar per tahun diberikan kepada
Louisiana sejak terjadinya bencana Badai Katrina
pada 2005. (Tanza Erlambang/I-1)

Ramallah, Tepi Barat

Palestina Tolak
Perundingan Langsung
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas akan menyatakan kepada Liga Arab bahwa perundingan
tidak langsung masih belum berjalan dengan Israel
sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan
negosiasi perdamaian secara langsung.
“Belum ada hal baru. Tidak ada alasan untuk
segera berunding langsung dengan Israel,” kata
seorang pejabat Palestina.
Sambil menolak tekanan Amerika Serikat, Abbas menyatakan harus ada kemajuan terlebih
dulu dalam masalah perundingan tidak langsung,
termasuk untuk masalah keamanan dan perbatasan
negara Palestina di wilayah yang masih dijajah
Israel sejak 1967.
Abbas akan memberi penjelasan singkat kepada
komite proses perdamaian Liga Arab di Mesir, terkait dengan kondisi perundingan tidak langsung
yang disponsori AS sejak Mei dan direncanakan
akan berakhir pada September.
Presiden AS Barack Obama, yang sedang membangkitkan kembali proses perdamaian Timur Tengah, berharap perundingan langsung bisa tercapai
pada September, sebelum berakhirnya penghentian
sementara pembangunan perumahan warga Yahudi di Tepi Barat. (*/AP/I-1)

REUTERS/CHINA DAILY

DILALAP API: Petugas pemadam kebakaran menyaksikan api yang masih berkobar di sebuah pabrik plastik yang terbakar akibat
meledaknya tabung gas di Jiangsu, China, Kemarin.

12 Orang Tewas akibat
Ledakan Pabrik Plastik

S

EBUAH pabrik plastik di Provinsi
Jiangsu, China bagian timur,
meledak. Pemerintah wilayah
Nanjing, ibu kota Provinsi Jiangsu,
mengatakan sekurang-kurangnya 12
orang tewas dalam ledakan tersebut,
sedangkan ratusan lainnya dilarikan
ke rumah sakit terdekat, termasuk 28
orang dengan luka bakar serius.
Seorang korban tewas adalah pria
yang tertimpa atap rumahnya ketika
sedang tidur. Pria yang tinggal di
dekat pabrik tersebut meninggal ketika berada di rumah sakit.
Hasil penyidikan sementara menunjukkan adanya kebocoran gas di pabrik plastik no 4 di kawasan Qixia
yang menjadi penyebab ledakan tersebut. Ledakan yang kuat itu telah
menghancurkan gedung dan mobilmobil yang berada di dekat lokasi
kejadian. Puing-puing gedung dan
mobil terlempar dan menabrak bus
yang melintas sehingga melukai para
penumpangnya.

Kami telah menerima
sekitar 80 orang korban
ledakan dengan luka di
bagian kepala dan luka
bakar di sekujur tubuh
pada tengah hari.’’
Ding Yitao
Kepala Rumah Sakit Nanjing
Seorang saksi yang tinggal di sekitar
lokasi kejadian mengatakan merasa
getaran dan suara bising yang keras.
Mereka sempat berpikir bahwa getaran itu adalah gempa.
Lokasi kejadian telah ditutup petugas. Pemadam kebakaran telah berhasil mengendalikan kobaran api dalam

gedung, dan para petugas penyelamat
telah mengevakuasi korban yang terjebak reruntuhan. Menurut pemerintah
kota, ledakan api dapat dipadamkan
sekitar pukul 10.15 waktu setempat.
Kepala Rumah Sakit Nanjing Ding
Yitao mengatakan, “Kami telah menerima sekitar 80 orang korban ledakan
dengan luka di bagian kepala dan
luka bakar di sekujur tubuh pada tengah hari.”
Beberapa rumah sakit di Nanjing
telah mengevakuasi ruangan-ruangan
untuk perawatan korban ledakan
tersebut. Mobil-mobil ambulans memastikan para korban terangkut ke
rumah sakit dari lokasi kejadian.
Sejumlah penduduk sekitar juga
menjadi sukarelawan untuk merawat
para korban. Namun, sebagian besar
rumah sakit sedang kekurangan stok
darah, terutama golongan A dan O.
Warga pun menjalani donor darah
dadakan dan darah mereka diambil
di ambulans. (*/AP/I-1)

AP/NASA, CALTECH

ERIS, dengan nama resmi 136199 Eris, sebelumnya
dikenal sebagai 2003 UB313 dan juga Xena adalah
sebuah planet kerdil. Planet kerdil itu ditemukan tiga
astronom dari Amerika Serikat, yaitu Profesor Mike
Brown dan koleganya dari Institut Teknologi California.
Planet asing yang sangat dingin dan berbatu-batu
itu, berukuran lebih besar daripada Pluto. Ukurannya
mungkin satu setengah kali lebih besar daripada Pluto.
Dengan diameter sekitar 3.000 kilometer, Eris menjadi
objek terbesar yang ditemukan di tata surya setelah
Neptunus. Eris berjarak hampir 15 miliar kilometer, atau
sekitar tiga kali jarak Pluto dari Matahari. Karena jaraknya
tiga kali lebih jauh itu, Eris terlihat lebih redup daripada
Pluto. Bila ia berada di tempat Pluto, ia akan terlihat
lebih terang. Eris adalah benda paling jauh yang pernah
diketahui mengitari seluruh Matahari. Objek angkasa ini
terlihat pertama kali pada 2003. Ia terlihat lewat teleskop
Samuel Oschin di Observatorium Palomar dan teleskop 8
m Gemini di Mauna Kea, Hawaii.

BP Didesak
Menambah Dana RS

17.00 WIB

2002 Benazir Terpilih Kembali
MANTAN Perdana
Menteri Pakistan
Benazir Bhutto secara
resmi diumumkan
sebagai pemenang
pada pemilihan
pertama Ketua Partai
Rakyat Pakistan (PPP).
Kemenangan Benazir
itu diraih setelah ia
berhasil mengatasi
sejumlah halangan
terhadap rencananya
untuk kembali dari
pengasingan dan ikut
bersaing pada pemilihan
AP/BK BANGASH, FILE
umum Oktober 2002.
Pemilihan dilakukan oleh 165 ribu pejabat partai dari
tingkat terbawah di seluruh negeri. Sejak 1998 Benazir
mengasingkan diri ke London dan kadang-kadang
tinggal di Dubai untuk menghindari tuntutan pengadilan
atas tuduhan korupsi dan suap terhadap dirinya. Sesuai
rencana, Benazir bersaing dalam pemilu Oktober 2002.
Ini merupakan pemilu pertama sejak kudeta militer pada
Oktober 1999, yang akan berhadapan dengan undangundang pemilihan baru. Sebulan sebelumnya, atau pada
Juni 2002, Musharraf mengesahkan undang-undang
yang melarang seseorang menempati jabatan tinggi
pemerintahan lebih dari dua kali.

Louisiana, Amerika Serikat

10.00 WIB

Mexico City, Meksiko

Polisi Temukan 8 Korban Kartel
POLISI Meksiko menemukan delapan
kepala manusia di empat lokasi di
Durago, luar Mexiko City. Menurut
petugas di kantor kejaksaan setempat,
korban adalah laki-laki berusia sekitar 25-30 tahun. Polisi mendapatkan
keterangan dari warga mengenai penemuan kepala manusia tersebut.
Wilayah Durango telah diwarnai
adegan pertikaian antarkartel narkoba Gulf dan rival mereka, Sinola,
selama beberapa bulan terakhir. Kejaksaan Negeri Meksiko sendiri telah
menuntut petugas di penjara Gomez
Palacio karena telah membiarkan

REUTERS/TOMAS BRAVO

para tahanan lepas membawa keluar
narkoba dan terlibat pembunuhan,
termasuk tiga pembantaian tahun ini

AP/MAJDI MOHAMMED

18.00 WIB

Kairo, Mesir

Al-Qaeda Kecam
Prancis soal Cadar
TOKOH nomor dua di jaringan Al-Qaeda telah
mengecam sikap Prancis yang melarang penggunaan cadar penutup wajah di muka umum. Ayman
al-Zawahri lalu mendesak para perempuan untuk
membela penggunaan cadar dan menentang kelompok sekuler Barat.
Dalam rekaman suara 47 menit, al-Zawahri menilai sikap Prancis dan negara Eropa lain yang ingin
melarang penggunaan cadar adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan muslim. “Prancis berani menyerang cadar tapi tidak berani melarang
tutup kepala suster,” kata al-Zawahri.
Prancis, Belgia, dan Spanyol masih terus memperdebatkan undang-undang yang akan melarang
cadar. Negara lain di Eropa juga masih berjuang
untuk menyeimbangkan identitas nasional mereka dengan bertumbuhnya populasi muslim yang
memiliki praktik kebudayaan berbeda dengan
penduduk lokal.
Dalam siarannya, al-Zawahri yang merupakan
wakil pemimpin Al-Qaeda itu juga memberikan
pujian terhadap tokoh nomor tiga di kelompoknya,
yakni Mustafa al-Yazid yang terbunuh bersama
keluarga akibat serangan bom Amerika Serikat di
Pakistan, Mei lalu. Al-Zawahri juga menyoroti reformasi di di Timur Tengah. (*/AP/I-1)

yang menyebabkan 35 orang tewas di
wilayah Torreon, Coahulia.
Jaksa mengatakan sipir penjara
telah meminjamkan senjata kepada
para narapidana serta sebuah kendaraan untuk mengangkut para pelaku
pembantaian tersebut.
“Setelah itu, mereka kembali ke sel
mereka,” ujar juru bicara jaksa umum
Ricardo Najera. Dia mengatakan para
tahanan berpura-pura menjadi pembunuh bayaran yang bekerja pada
geng narkoba ketika mereka membunuh 17 orang di Torreon, Coahulia,
awal Juli. (*/AP/BBC/I-1)
REUTERS/INTELCENTER/HANDOUT

