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Jednání o deficitu rozpočtu USA dospěla do
složitého bodu, času už však není mnoho
Dohody o opatřeních, která by měla v horizontu
příštích 10 let ušetřit 1,5 trilionu dolarů, musí
američtí politici dosáhnout do 23. listopadu. Nyní
však jednání dospěla do problematického bodu.
Republikáni jsou totiž ochotni připustit zvýšení daní
pouze v případě, že se demokraté dohodnou na
snížení základních sociálních nároků. Představitelé
obou táborů ale věří, že ke komplikované dohodě
nakonec dojde.

Libyjská ropná produkce by se měla v příštím
roce vrátit na předválečnou úroveň
Libye, jakožto dvanáctý největší vývozce ropy na
světě, produkovala denně okolo 1,6 milionu barelů
surové ropy. Těchto hodnot by měla libyjská těžba
opětovně dosáhnout na konci roku 2012.
Současná produkce se pohybuje okolo 600 tisíc
barelů ropy za den a do konce tohoto roku by se
měla zvýšit ještě o dalších 200 tisíc barelů. Opravy
ropné infrastruktury v zemi, která je nyní největší
překážkou pro obnovení těžby, přijdou libyjskou
vládu na stovky milionů dolarů.

Spojené arabské emiráty zadaly Boeingu
rekordní zakázku
Dubajské aerolinky Emirate Airlines si objednaly od
amerického výrobce letadel společnosti Boeing 50
letounů typu 777 za 18 miliard dolarů. Ve vzduchu
visí i přiobjednání dalších letadel tohoto typu za
zhruba 8 miliard dolarů.

Tony Blair: "Kolaps eura by měl katastrofální
následky"
Podle bývalého premiéra Velké Británie bude
eurozóna potřebovat dlouhou dobu pro opětovné
získání důvěry investorů. Zároveň je prý nezbytné
posílit spolupráci na poli finanční politiky. Podle
Tonyho Blaira nebylo chybou vedení Velké
Británie, že na počátku odmítlo vstup do eurozóny,
avšak i přes její současný stav by prý měla mít
Británie do budoucna dveře otevřené.

Srbská vláda nemá připravený ekonomický
krizový plán 
Srbsko si podle odborníků hodlá nadále půjčovat,
aby udrželo dosavadní životní úroveň, pracovní
místa a spotřebu obecně. Ovšem vzhledem k
prohlubující se krizi v Evropě byla fiskální rada
Srbska nucena snížit předpokládaný ekonomický
růst srbské ekonomiky pro v roce 2012 ze 3 % na
1,5%. V Srbsku dodnes není zcela obnoven sektor
zpracovatelského průmyslu a podle pesimistických
předpovědí by se to mohlo projevit na srbské
výrobě i exportu, což by způsobilo i zvýšení
veřejného srbského dluhu. Srbská média proto
nyní kritizují srbskou vládu za nepřipravenost a za
to, že doposud nezačala práce na krizovém plánu
v případě, že by se nevalné vyhlídky začaly plnit.

Etnické násilí mezi studenty v Makedonii
K masivnímu střetu mezi albánskými a
makedonskými studenty došlo v pátek večer ve
městě Struga. Makedonská média informovala o
střetu albánských studentů ze školy Ibrahim Temo
ve městě Struga a Makedonci ze školy Naum
Ochridski v Ohridu při kterých došlo k několika
lehkým zraněním. Policie prozatím zadržela
většinu studentů, kteří se na incidentu podíleli,
někdy i za asistence rodičů, ovšem makedonské
úřady zatím nezveřejnily důvod. Existuje ale
podezření z etnicky orientovaných bojůvek. V
posledních letech totiž narůstá počet podobných
incidentů především v okolí města Struga, kde jsou
spolu konfrontováni Albánci s Makedonci.

Iráčtí Kurdové informují o dalším
bombardování severního Iráku
Mluvčí Kurdské strany pracujících
(PKK), Dozdar Hammo, prohlásil, že turecké
vojenské letouny dnes po dobu jedné hodiny
bombardovala autonomní území severního Iráku,
Kurdistán, kde má PKK své základny.

 

Turecko evakuuje rodiny a turecké
zaměstnance svých diplomatů ze Sýrie
Turecko zahájilo evakuaci svého nediplomatického
personálu ze Sýrie poté, co dnes došlo k
demonstracím před tureckou ambasádou v
Damašku a u řady tureckých konzulátů po celé
zemi. Informuje o tom agentura Anatolia. Turecký
velvyslanec v Sýrii, Omer Onhon a diplomatický
sbor zatím zůstanou v
Damašku. Tisíce demonstrantů zaútočilo přes noc
na turecké zastupitelské úřady kvůli významné
podpoře, kterou Ankara vyjádřila rozhodnutí
Arabské ligy o dočasném vyloučení Sýrie. V
městech Latakia a Aleppo demonstranti dokonce
pronikli do budov.

Předseda Evropské komise opět vyzval k
jednotě a varoval před "odpadlíky"
Předseda Evropské komise (EK)
José Manuel Barroso ostře "pokáral" euroskeptiky
a některé členy britské vlády, kteří chtějí využít
současné krize EU k rozvolnění vzájemný vztahů.
Na unikátní výstup jindy silně neutrálního předsedy
Evropské komise směrem k "reptající" Velké
Británii" upozornil Observer, Barroso prohlásil, že
se všichni musí spojit a jít spolu. Předseda EK pak
opět vyzval ke spojení za účelem prosperity a
vyvarování se politické roztříštěnosti kontinentu,
která povede Evropu k bezvýznamnosti. Podle
pozorovatelů ale poslední výstupy předsedy EK
jasně ukazují na úzkost Bruselu a obavy o
budoucnost společné měny i samotné EU.

V Libyi došlo k dalším bojům milicionářů,
tentokrát u Tripolisu
V oblasti mezi Tripolisem a městem Zawiah
pokračovaly boje mezi dvěma povstaleckými
skupinami a narostl počet mrtvých. Nepokoje se
opět týkají střetů bojovníků Zawiyah a
Wershifanna. Situace v Libyi zatím stále více
vzbuzuje obavy z kmenové rivality a přetrvávající
podpory Muammara Kaddafiho, které by mohl opět
přerůst ve válečný stav.

 

Súdánské rebelující státy podepsaly alianci
proti súdánské vládě
Federativní státy Súdánu, kde probíhají rebelie
proti centrální vládě utvořily spolu s povstalci v
Dárfúru alianci za účelem svrhnutí vlády
prezidenta Omara Hassan al-Bashira. Súdán v
reakci obvinil Jižní Súdán z podpory a koordinace
dohody a označil to za akt agrese. Analytici zatím
uvádí, že aliance ukazuje na lepší koordinaci mezi
různými povstaleckými skupinami, což jistě povede
k dalšímu násilí.

V Jižní Osetii se konají prezidentské volby,
Gruzie je odmítá
V Jižní Osetii byly zahájeny prezidentské volby,
první od uznání své nezávislosti Ruskem po
rusko-gruzínské válce před 3 lety. Zhruba 30 000
obyvatel bude volit mezi 11 kandidáty nástupce,
který nahradí dosavadního osetinského prezidenta
Eduarda Kokoity. Gruzie hlasování považuje za
nelegitimní a obviňuje Moskvu z obsazení svého

území, neboť v Jižní Osetii stále zůstává od války
přes 1000 ruských vojáků.

 

Itálie je bez premiéra, nové reformy byly
schváleny
Italský prezident Giorgio Napolitano vede
konzultace o sestavení nového vládního kabinetu.
Nejpravděpodobnějším kandidátem na post
premiéra je bývalý eurokomisař Mario Monti, člen
skupiny Bilderberg a zastánce spojené
federalizované Evropy. Premiér Berlusconi, který
včera rezignoval, s Mariem Monti již včera obědval.
Italské reformy zatím uvítal prezident USA Barack
Obama, francouzský prezident Nicolas Sarkozy a
šéfka MMF Christine Lagarde.

Řecký premiér na jednání s Němci a Francouzi -
čas Řeky tlačí
Nový řecký premiér Lucas Papademos se sešel na
naléhavém jednání s francouzským prezidentem
Nicolasem Sarkozy a německou kancléřkou
Angelou Merkel, aby porjednali odložení dluhů pro
jeho zemi. Představitelé Německa a Francie
souhlasili s dalším dílem mezinárodního úvěru
výměnou za implementaci dalších krizových
opatření. Ze samostatných rozhovorů mezi
francouzským prezidentem a německou
kancléřkou pak opět vyplynulo, že obě země jsou
odhodlány plně bránit Euro. Nová řecká vláda
zatím vede "závod s časem", aby stihla podniknout
všechny kroky a získat mezinárodní pomoc
předtím, než Řecko zcela zbankrotuje. Ovšem v
Řecku je tato vláda pozitivně vnímána - deník
Kathimerini nový kabinet vítá jako moc sdílející
směs socialistů, konzervativců, Nové demokracie i
nacionalistů jako "vládu rovnováhy a dohody".

Syn Muammara Kaddafiho získal azyl v Nigeru
Prezident Nigeru, Mahamadou Issoufou, potvrdil
udělení azylu synovi Muammara Kaddafiho,
Saadimu Kaddafi. Azyl je podle Nigeru udělen z
humanitárních důvodů, ovšem odborníci se
domnívají, že důvodem je i velká část berberského
obyvatelstva, která dlouhodobě podporuje
Kaddafiho rodinu. Saadi Kaddafi do Nigeru uprchl
již při obsazování Tripolisu povstalci.

Rusko a Japonsko podepsali memorandum o
ekonomické spolupráci
Rusko a Japonsko podepsaly v sobotu během
summitu APEC v americkém Honolulu společné
memorandum o modernizaci ekonomik obou států.
Jak je uvedeno v dokumentu, země budou usilovat
o rozvoj bilaterální spolupráce, o zlepšení
obchodně-investičního klimatu a posílení dialogu v
rámci podnikatelské sféry i mezi výkonnými orgány
obou zemí.

Organizace Human Rights Watch obvinila Sýrii
ze zločinů proti lidskosti
Human Rights Watch tvrdí, žen syrské vládní
síly se dopustili zločinů proti lidskosti při potlačení
opozice v neklidné provincii Homs. Ve zprávě
zveřejněné v pátek Human Rights vyzvaly OSN k
uvalení sankcí na odpovědné osoby a Mezinárodní
trestní tribunál vyzvaly k vyšetření "systematického
zneužívání syrských vládních sil proti civilistům v
Homsu, mučení a svévolného zabíjení", což jsou
zločiny proti lidskosti. OSN zatím říká, že v Sýrii již
bylo zabito 3500 lidí.

Banky údajně odmítají poskytnout Řecku úvěry
na nákup ropy z Ruska
Důvodem jsou prý obavy týkající se řeckého
státního bankrotu, který by banky připravil o

www.pressexpress.cz strana 1 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/


pondělí

14
listopad

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

peníze. Řecko tím pádem nebude moci nakupovat
ropu ze zemí jako Rusko, Ázerbájdžán a
Kazachstán. Bude se tak muset spolehnout na
dodávky této suroviny z Íránu, který je vzhledem k
současnému diplomatickému dění ve světě pro
řeckou vládu poslední instancí. Z Ruska pochází
téměř polovina Řeckých ropných zásob. Řecko má
čtyři zpracovatelské rafinerie, avšak veškerou ropu
musí do země dovážet.

Mexický ministr vnitra zahynul při pádu
helikoptéry
Ministr Francisco Blake Mora byl do své funkce
jmenován minulý rok a podle expertů byl klíčovou
osobou v boji proti drogovým kartelům v zemi.
Mexický prezident ve svém televizním projevu
uvedl, že na vině jsou pravděpodobně nepříznivé
letecké podmínky. Při havárii zahynulo ještě pět
dalších činitelů mexické vlády. Od roku 2006, kdy
mexický prezident povolal armádu na pomoc v boji
proti drogovým kartelům, zemřelo při útocích a
přestřelkách již 40 000 lidí.

MAAE naměřila nad Českou republikou vyšší
hranici radioaktivity, než je obvyklé
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
(MAAE) upozornila na neobvyklou vyšší úroveň
radiace v České republice a i na jiných místech
Evropy. Přesto ale MAAE zdůrazňuje, že radiace
nepředstavuje žádné nebezpečí pro veřejnost,
neboť je stále na velmi nízké úrovni. Podle
informací MAAE byly naměřena velmi nízká
hladina jodu-131 nad územím České republiky, ale
zhruba do 8 dnů by měl jód ztratit většinu ze své
radioaktivity. Zdroj záření prý zatím není znám, ale
probíhá vyšetřování.

V Indii se rozběhl proces týkající se největšího
korupčního skandálu v zemi
Nejvyšší soud v indickém Dillí dnes začal vyslýchat
svědky v kauze největšího korupčního skandálu v
dějinách Indie, který zemi připravil o 40 miliard
dolarů. Dnes již bývalí indičtí vládní činitelé údajně
prodávaly licence na provoz telekomunikačních
služeb v zemi hluboko pod cenou. Z korupce bylo
prozatím obviněno 14 lidí, včetně bývalého
ministra telekomunikací Raji. Tato aféra otřásla
celým politickým děním v Indii a výrazně snížila
důvěru veřejnosti vládě.

Al-Džazíra spouští televizní kanál pro Balkán
Vedení nové televize bude umístěno v Sarajevu, v
Bosně a Hercegovině, zatímco dojde k vytvoření i
regionálních sídel v chorvatském Záhřebu,
srbském Bělehradě a makedonské Skopji. Vysílání
pokryje území Slovinska, Bosny a Hercegoviny,
Chorvatska, Srbska, Kosova a Černé Hory.
Dosavadní investice pro vybavení nové televize
stály Al-Džazíru 10 milionů dolarů a vysílání má

prozatím být v arabštině a angličtině.

Bývalý libyjský premiér zažádal o politický azyl
Bývalý premiér Libye, Baghdadi al-Mahmoudi,
který je ve vazbě v Tunisku a má být vydán
libyjským úřadům, požádal, aby byl uznán za
politického uprchlíka. Jeho právní zástupce,
Mabrouk Korchid, tak chce dosáhnout toho, aby
nemohl být al-Mahmoudi do Libye vydán, neboť
získá-li od OSN statut uprchlíka, mezinárodní
právo to Tunisku neumožní.

Při manipulaci se zbraněmi došlo k výbuchu
muničního skladu v Teheránu
Podle vládních zdrojů došlo k výbuchu značné
části munice umístěné ve vojenském skladu
íránských revolučních gard v hlavním městě.
Incident způsobil značné škody v okolí skladu a
zároveň ochromil dopravu v centru metropole.
Přesná příčina exploze však zatím ještě nebyla
zveřejněna.

Německý ministr financí vyzývá k většímu vlivu
evropských institucí
Německý ministr financí Wolfgang Schäuble
prohlásil, že státy eurozóny musí i přes Pakt
stability a růstu začít pracovat více na úrovni EU a
musí předat některé ze svých pravomocí a
povinností ve stanovování fiskálních rozpočtů
evropským institucím, pokud chtějí najít cestu z
dluhové krize. V týdeníku Focus pak německý
ministr financí vyjádřil důvěru v Itálii a v její
schopnost znovu získat důvěru na finančních
trzích. Podle slov ministra Schäubleho aktuální
ekonomická data nejsou "tak špatná", je jen třeba
začít problémy řešit.

Ruský premiér Putin hájí svoji další
kandidaturu na prezidenta
Podle vlastních slov dosavadního premiéra
Vladimira Putina je důvodem k jeho opětovné
kandidatuře to, že potřebuje více času pro zvýšení
životní úrovně obyvatel země. Ačkoliv je premiér
Putin považován za favorita nadcházejících voleb,
důsledně odmítá, že by se mělo jednat o pouhý
pokus o udržení si osobní moci. Vladimir Putin se
poprvé chopil úřadu ruského prezidenta před
dvanácti lety.

Kosovo a Srbsko dosáhly první shody - budou
prozatím společně s EULEX hlídat hranice
Priština a Bělehrad se dohodly
na společné, integrované správě hraniční linie,
informuje ot tom Pristina daily Koha, podle které se
mají nyní na hlídání hranice podílet policisté z
Kosova, mise EULEX i Srbska. Dohoda je údajně
výsledkem mezinárodního jednání, které probíhá
paralelně s pokusy o dialog mezi Kosove a
Srbskem.

Areál JE Fukušima Daiichi byl poprvé otevřen
médiím
Reportéři světových médií mají do celého areálu
elektrárny přístup poprvé od březnové nehody.
Novinářům byla vymezena speciální prohlídková
trasa, po které se mohli pohybovat ve speciálních
ochranných oblecích. Podle prvních zpráv byly na
místě k vidění poničené budovy a téměř nedotčené
trosky. Účelem vládního rozhodnutí o zpřístupnění
areálu JE Fukušima Daiichi novinářům je ukázat
veřejnosti, že je situace na místě stabilní a pod
kontrolou.

Srbové v severním Kosovu žádají o pomoc
ruského premiéra
Srbové v severním Kosovu vyjádřili zájem o účast
na zasedání srbského parlamentu při projednávání
otázky Kosova. Stejně tak požádali o podporu
ruského premiéra Vladimira Putina a vyzvali ho,
aby se zapojil do řešení problému Kosova.

OSN: "Súdán bombardoval uprchlické tábory v
Jižním Súdánu", Jižní Súdán se k obvinění
přidává
Jižní Súdán obvinil Súdán z organizování nových
přeshraničních útoků na své vojáky, a to ve stejný
den, kdy OSN prohlásila, že súdánská letadla
bombardovala uprchlické tábory na území Jižního
Súdánu, kde mezitím počet uprchlíků neustále
roste. Súdán obvinění popírá s tvrzením, že na jih
od vlastních hranic neproběhla jediná vojenská
operace. Rada bezpečnosti OSN zatím již dříve
obdržela už druhou stížnost ze strany Súdánu, že
Jižní Súdán podporuje povstalce na jihu Súdánu a
vměšuje se do vnitřních záležitostí státu.

 

Řecká prozatímní vláda by mohla vládnout
déle, než se předpokládalo
Vysocí státní úředníci agentuře Reuters sdělili, že
prozatímní vláda Řecka by mohla vládnout o 2 až
3 měsíce déle, než se předpokládalo. Dále bylo ze
strany vládních úředníků jasně řečeno, že Řeky
rozhodně nečeká žádná úleva od těžkých
úsporných opatření, které EU požaduje výměnou
za svou pomoc.

Řecký vládní kabinet by se mohl razantně
změnit
Nový řecký premiér
Lucas Papademos plánuje velké přeskupení jeho
kabinetu. V plánu je nahrazení ministra vnitra,
spravedlnosti, zemědělství a pravděpodobně i
obrany. Přičemž ministr financí Evangelos se zatím
nevyjádřil, zda by ve své funkci měl zůstat.
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