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Kasus Infeksi Covid-19
di Spanyol Tembus Rekor
MADRID(IM)-Kementerian Kesehatan Spanyol
melaporkan rata-rata kasus
infeksi Covid-19 per 14 hari
menembus rekor baru. Angkanya merangkak naik dari
1.775,27 per 100 ribu orang
pada Kamis (30/12) menjadi
2.295,8 per 100 ribu orang,
Selasa (4/1).
Kementerian Kesehatan
Spanyol mengatakan, pasien
Covid-19 yang meninggal
dunia dalam tujuh hari terakhir
bertambah 249 orang. Pada Jumat (31/12) lalu Kementerian
Kesehatan Spanyol mengurangi masa isolasi bagi orang
yang terinfeksi virus korona
dari 10 menjadi tujuh hari.
Keputusan ini juga diambil beberapa negara lainnya
seperti Amerika Serikat dan

Inggris. Kebijakan tersebut
diambil dalam rapat antara
Menteri Kesehatan Spanyol
Carolina Darias dengan kepala-kepala bidang kesehatan
pemerintah daerah.
Kurangnya staf karena
lamanya masa isolasi menyebabkan gangguan pada
sejumlah industri. Padahal
banyak masyarakat yang positif Covid-19 tapi tidak mengalami gejala apapun.
Kementerian Kesehatan
juga mengurangi masa karantina wajib bagi yang melakukan kontak dekat dengan
orang yang positif Covid-19
menjadi tujuh hari. Darias
mengatakan jumlah orang
yang diizinkan menonton
pertandingan olahraga juga
akan dikurangi. gul

Presiden Brasil Dirawat di Rumah Sakit
karena Penyumbatan Usus
IDN/ANTARA

PRESIDEN AS JOE BIDEN
Presiden AS Joe Biden tiba di pesawat Air Force One di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, AS, Senin (3/1).

Lima Negara Besar Sepakat
Cegah Perang Nuklir
Untuk pertama kali anggota tetap Dewan
Keamanan PBB serukan pencegahan
senjata nuklir
PARIS(IM)- Lima kekuatan nuklir global berjanji untuk
mencegah penyebaran senjata atom dan menghindari
konflik nuklir. Pernyataan
bersama yang jarang terjadi ini
mengesampingkan meningkatnya ketegangan Barat-Timur,
dan menegaskan kembali tujuan dunia yang bebas nuklir.
“Kami sangat yakin penyebaran lebih lanjut dari senjata
semacam itu harus dicegah. Perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperangi,”
ujar pernyataan bersama anggota tetap Dewan Keamanan
PBB yaitu Tiongkok, Prancis,
Rusia, Inggris, dan Amerika
Serikat (AS), Selasa (4/1).
Pernyataan itu dikeluarkan
setelah peninjauan terakhir
terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT)
yang pertama kali berlaku pada
1970. Terlepas dari ketegangan
besar antara Tiongkok, Ru-

sia, dan mitra Barat mereka,
lima kekuatan dunia menilai
penghindaran perang antara
negara-negara pemilik senjata
nuklir dan pengurangan risiko
strategis sebagai tanggung
jawab utama mereka.
“Kami bermaksud untuk
mempertahankan dan lebih
memperkuat langkah-langkah
nasional untuk mencegah penggunaan senjata nuklir yang tidak
sah atau tidak disengaja,” kata
pernyataan bersama tersebut.
Menurut PBB, sebanyak
191 negara telah bergabung
dalam perjanjian NPT. Ketentuan-ketentuan dari kesepakatan tersebut memerlukan peninjauan ulang atas operasinya
setiap lima tahun.
Rusia menyambut baik
deklarasi pencegahan senjata dan nuklir. Rusia berharap
deklarasi tersebut dapat mengurangi ketegangan global.
“Kami berharap dalam

Arab Saudi Persiapkan Masinis Wanita
dengan Gaji Rp30 Juta per Bulan
JEDDAH(IM) - Kaum
wanita di Arab Saudi kian
mendapat tempat di dunia
kerja. Bahkan untuk profesi
yang selama ini hanya diisi
oleh kaum pria, seperti masinis.
Kini, Politeknik Kereta Api
Saudi (SRP) sedang melatih
wanita untuk mengemudikan Kereta Api Berkecepatan
Tinggi Haramain Kerajaan.
Seperti dilaporkan Arab
News, Selasa (4/1), Proyek
SRP yang diumumkan pada 2
Januari akan menjadikan wanita
Saudi mampu mengoperasikan
jalur kereta api yang menghubungkan kota suci Mekah
dan Madinah. SRP membuka
portal pendaftaran program
melalui website srp.edu.sa dan
akan ditutup pada 13 Januari.
Pelatihan akan berlangsung
selama satu tahun, di mana
peserta akan menerima pelajaran
teori dan praktek. Kelas akan
mulai berlangsung di Jeddah
pada 15 Januari. Bergabung
dengan program ini akan menjamin peserta pelatihan beberapa
manfaat, termasuk asuransi kesehatan, pendaftaran di Organisasi
Umum untuk Asuransi Sosial
dan bonus bulanan. Program
ini juga menawarkan lulusan posisi yang dijamin dengan Renfe
KSA, salah satu perusahaan yang
mengoperasikan proyek kereta
api berkecepatan tinggi.
Setelah lulusan, masinis
perempuan akan dipekerjakan
di Saudi Arabia Railways dan
akan menerima gaji bulanan
hingga SR8.000 (Rp30 juta).
Direktur SRP Engr. Abdulaziz Alsogair mengatakan
kepada Arab News, bahwa
peserta pelatihan akan dipilih berdasarkan beberapa
kualifikasi, termasuk tes bahasa Inggris. “Sistem operasi
transportasi di seluruh dunia
bergantung pada pengetahuan

bahasa yang baik, sehingga
mengikuti program ini membutuhkan skor IELTS minimal
3,5,” katanya.
“Pelamar dengan tingkat
bahasa yang lebih baik akan
diprioritaskan untuk mengikuti
program ini. Program ini juga
menuntut setidaknya gelar
sekolah menengah atas dengan
peringkat nilai 70 persen ke
atas. Peserta harus berusia antara 22 dan 30 tahun,” tambah
Alsogair.
SRP diharapkan untuk
melatih 50 wanita di kohort
pertama. “Jumlah peserta
pelatihan akan meningkat di
tahun-tahun mendatang,” kata
Alsogair. Program ini akan
mengajarkan peserta pelatihan
semua yang perlu diketahui
tentang sistem transportasi,
termasuk langkah-langkah
keselamatan, ekonomi kereta
api, komunikasi, sistem rem
mekanis dan mesin.
Haramain High Speed
Railway mengangkut sekitar
60 juta penumpang per tahun. Permintaan diperkirakan
akan tumbuh secara signifikan
selama beberapa tahun mendatang, terutama di musim
umrah dan haji. “Akan ada
permintaan yang tinggi untuk
pengemudi kereta api dari
kedua jenis kelamin, yang dengan demikian akan membawa
lebih banyak lowongan ke
lapangan untuk diisi oleh putri
dan putra tanah air kita tercinta,” tambahnya. Wanita Saudi
akan membantu memenuhi
permintaan pengemudi yang
memenuhi syarat, tambahnya.
“Inilah cara kami mencapai
keberlanjutan — salah satu tujuan terpenting Visi 2030.” Lulusan perempuan akan bekerja
sama dengan rekan laki-laki
mereka, yang lulus dari program sebelumnya. gul

kondisi keamanan internasional
yang sulit saat ini, persetujuan
pernyataan politik semacam itu
akan membantu mengurangi
tingkat ketegangan internasional,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia dalam
sebuah pernyataan.
Wakil Menteri Luar Negeri
Tiongkok Ma Zhaoxu seperti
dikutip oleh kantor berita resmi
Xinhua mengatakan kesepakatan
pencegahan senjata nuklir akan
membantu meningkatkan rasa
saling percaya. Termasuk menggantikan persaingan di antara
kekuatan-kekuatan besar dengan
koordinasi dan kerja sama.
Pernyataan bersama itu
muncul ketika ketegangan antara Rusia dan AS yang semakin
meningkat sejak Perang Dingin. Eskalasi ketegangan terjadi
karena Rusia meningkatkan
kehadiran militer di dekat perbatasan Ukraina. Rusia diduga akan
melancarkan invasi ke Ukraina.
Amerika Serikat berkomitmen akan menjatuhkan sanksi
ekonomi yang sangat keras
jika Rusia melakukan invasi ke
Ukraina. Rusia dan AS berencana menggelar pembicaraan
tentang keamanan Eropa di
Jenewa pada 10 Januari.

Kepala Proliferasi Senjata
Pusat Kebijakan Keamanan
di Jenewa, Marc Finaud, mengatakan ini adalah pertama kalinya lima anggota tetap Dewan
Keamanan PBB menyerukan
pencegahan senjata nuklir.
“Mereka telah memimpin
dan kembali ke doktrin ini
setelah tuntutan dari negaranegara non-nuklir dan LSM,”
kata Finaud.
Dalam sebuah opini di
media internasional yang diterbitkan akhir tahun lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio
Guterres meng gambarkan
keberadaan 13 ribu senjata
nuklir di seluruh dunia. Hal ini
sebagai ancaman yang berkembang, dengan risiko bahwa senjata itu dapat digunakan kapan
pun sejak Perang Dingin.
“Pemusnahan nuklir hanyalah salah satu kesalahpahaman
atau salah perhitungan,” kata
Guterres yang menggambarkan senjata nuklir sebagai
“pedang Damocles” di dunia.
Sementara itu, juru bicara
Guterres, Stephane Dujarric,
mengatakan sekretaris jenderal
PBB menyambut baik pernyataan bersama lima kekuatan
negara untuk mencegah peng-

gunaan senjata nuklir.
“Sekretaris Jenderal menyatakan kembali apa yang telah
dia katakan berulang kali yaitu
satu-satunya cara untuk menghilangkan semua risiko nuklir
adalah dengan menghilangkan
semua senjata nuklir,” kata Dujarric dalam sebuah pernyataan.
Hal yang sama, Jean-Marie
Collin dari International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) menyambut baik
deklarasi positif tersebut. Dia
berpendapat setiap negara dapat
memodernisasi dan memperbarui persenjataan mereka. Namun
pada saat yang sama, mereka
dapat merusaknya.
NPT mengakui Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris,
dan Amerika Serikat sebagai
kekuatan senjata nuklir. Namun India dan Pakistan juga
telah mengembangkan senjata
nuklir. Sementara Israel secara
luas diyakini memiliki senjata
nuklir tetapi tidak pernah mengakuinya secara resmi.
Ketiga negara ini tidak ikut
ambil bagian dalam penandatangan NPT. Korea Utara,
yang juga telah mengembangkan senjata nuklir, menarik diri
dari NPT pada 2003. tom

BRASILIA(IM) - Presiden Brasil Jair Bolsonaro
dirawat di rumah sakit karena penyumbatan usus dan
mungkin perlu menjalani operasi. Kondisi ini merupakan
komplikasi terbaru sebagai
akibat dari penusukan yang
dialaminya pada 2018.
Dikutip dari Reuters, Selasa (4/1), Bolsonaro mulai
merasa tidak enak badan
pada Senin (3/1) sore setelah
makan siang dan dokter telah
memasukkan selang nasogastrik. Pejabat medis menggambarkan kondisinya stabil
dan membaik.
“Tes lebih lanjut akan
dilakukan untuk operasi
potensial pada obstruksi
internal di daerah perut,”
tulis Bolsonaro di Twitter,
bersama dengan foto dirinya
mengacungkan jempol di
ranjang rumah sakit.
Bolsonaro mengatakan
itu adalah rawat inap kedua
“dengan gejala yang sama”
sejak dia ditikam selama acara
kampanye September 2018
dan menjalani serangkaian

operasi darurat.
Rumah sakit Vila Nova
Star mengonfirmasi dalam
catatan medis bahwa Bolsonaro dirawat di rumah sakit
pada dini hari Senin dengan
penyumbatan usus.
“Dia dalam kondisi stabil, menjalani perawatan,”
demikian keterangan dari
rumah sakit.
Dalam pernyataan terpisah Vila Nova Star mengatakan bahwa Bolsonaro
membaik dan dia telah berjalan-jalan sebentar di lorong.
Rumah sakit menambahkan
bahwa dia tidak menderita
gejala seperti demam atau
sakit perut, tetapi belum jelas
apakah dia perlu dioperasi.
Pada Juli 2021, ia dibawa
ke rumah sakit Vila Nova Star
di Sao Paulo karena penyumbatan usus setelah menderita
cegukan kronis. Bolsonaro
telah berkuasa sejak 2019
dan berencana untuk mencalonkan diri kembali sebagai
presiden dalam pemungutan
suara yang dijadwalkan Oktober tahun ini. ans
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28.500 Anak Terbunuh Akibat
Konflik Afghanistan
KABUL(IM)-Lebih dari
28 ribu anak tewas dalam konflik Afghanistan sejak 2005
silam, kata UNICEF. Jumlah
korban anak-anak di Afghanistan menjadi yang tertinggi
sejak 2005, lebih dari 28.500
atau 27 persen dari seluruh
korban anak yang terverifikasi
secara global.
Menurut UNICEF, Afghanistan, Yaman, Suriah, dan
Ethiopia utara menjadi negara
paling berbahaya bagi anakanak karena merupakan tempat
terjadinya bersenjata, kekerasan
antar-komunal, dan sumber
ketidakamanan. Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore,
mengatakan tahun demi tahun,
pihak-pihak yang berkonflik
terus menunjukkan pengabaian
yang mengerikan terhadap hak
dan kesejahteraan anak-anak.

“Anak-anak menderita,
dan anak-anak sekarat karena
ketidakpedulian ini. Setiap
upaya harus dilakukan untuk
menjaga anak-anak ini aman
dari bahaya,” ujarnya dikutip
dari The Kabul Times.
Menurut pernyataan itu,
PBB telah memverifikasi 266
ribu kasus pelanggaran berat
terhadap anak-anak di lebih
dari 30 situasi konflik di Afrika, Asia, Timur Tengah dan
Amerika Latin selama 16 tahun
terakhir. Pernyataan itu mengatakan ini hanya kasus yang
diverifikasi oleh mekanisme
pemantauan dan pelaporan
yang dipimpin PBB, yang berarti bahwa angka sebenarnya
mungkin jauh lebih tinggi.
UNICEF mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada data
yang tersedia tentang pelang-

HARI PERTAMA KERJA TAHUN BARU

garan berat terhadap anak pada
tahun 2021, tetapi pada tahun
2020, 26.425 pelanggaran
berat terhadap anak diverifikasi oleh PBB. UNICEF telah
meminta “semua pihak yang
berkonflik” untuk mengambil
tindakan nyata untuk melindungi anak-anak.
“Pada akhirnya, anak-anak
yang hidup melalui perang
hanya akan aman ketika pihakpihak yang berkonflik mengambil tindakan nyata untuk
melindungi mereka dan berhenti melakukan pelanggaran
berat,” kata Fore.
“Saya menyerukan semua
pihak yang berkonflik untuk
mengakhiri serangan terhadap
anak-anak, menjunjung tinggi
hak-hak mereka dan berjuang
untuk resolusi politik damai
untuk perang,” ujarnya. gul
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Pengunjung yang mengenakan masker berdoa pada hari kerja pertama
Tahun Baru di kuil Kanda Myojin yang sering dikunjungi oleh para jamaah
untuk mencari keberuntungan dan bisnis yang makmur di tengah wabah
penyakit virus corona (COVID-19), di Tokyo, Jepang, Selasa (4/1).

PERTEMUAN KEAGAMAAN DI INDIA
Umat Hindu melakukan doa saat mereka menghadiri pertemuan keagamaan selama pandemi
penyakit virus korona (COVID-19) yang sedang
berlangsung, di Ahmedabad, India, Senin (3/1).

Mantan Menteri Kehakiman Tunisia
Ditahan Atas Dugaan Terorisme
TUNISIA(IM)-Mantan
Menteri Kehakiman Tunisia
Noureddine Bhiri dari partai
Ennahdha ditangkap polisi.
Bhiri diduga terlibat dalam
kegiatan terorisme, kata Menteri Dalam Negeri.
Dilansir dari AFP, Selasa
(4/1), Bhiri yang merupakan
wakil presiden Partai Ennahdha -- yang dipandang oleh
Presiden Kais Saied sebagai
musuh -- ditangkap oleh petugas berpakaian preman hari
Jumat (31/12) tahun lalu.
Ennahdha telah memainkan peran sentral dalam politik Tunisia sampai perebutan
kekuasaan oleh Presiden Kais
Saied tahun lalu.
Tunisia adalah satusatunya negara demokrasi
yang muncul dari pemberontakan Musim Semi Arab satu
dekade lalu, tetapi kelompok
masyarakat sipil dan penentang Saied telah menyatakan
ketakutannya akan kembali ke
otoritarianisme satu dekade
setelah revolusi yang menggulingkan diktator lama Zine
El Abidine Ben Ali.
“Ada ketakutan akan aksi

terorisme yang menargetkan
keamanan negara dan kami
harus bertindak,” kata Menteri Dalam Negeri Taoufik
Charfeddine Senin malam
terkait penangkapan tersebut.
Seorang anggota delegasi
yang mengunjungi Bhiri di
rumah sakit mengatakan
kepada AFP pada hari Senin
bahwa dia menolak makanan
atau obat-obatan.
Pada hari Minggu aktivis
dan mantan legislator Ennahdha
mengatakan Bhiri berada dalam
kondisi kritis dan menghadapi
kematian. Tetapi sumber itu
mengatakan kepada AFP bahwa
Bhiri, 63, “tidak dalam kondisi
kritis untuk saat ini”.
Sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan
namanya, mengatakan bahwa
tim gabungan dari kelompok
anti-penyiksaan independen
Tunisia INPT dan komisi hak
asasi PBB mengunjungi Bhiri
di rumah sakit di kota utara
Bizerte pada hari Minggu.
Dia “hidup dan jernih”, dan
dirawat di bawah pengawasan
ketat di ruang pribadi bangsal
kardiologi rumah sakit. gul

