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Makedonská vicepremiérka na návštěvě USA
Vicepremiérka Teuta Arifi se na svojí návštěvě v
USA setkala s tamní ministryní zahraničí Hillary
Clinton, aby ji informovala o politicko-bezpečnostní
situaci v regionu v souvislosti s plánovaným
rozšířením partnerství obou zemí. Vicepremiérka
Arifi se zde zároveň setkala s bývalou americkou
ministryní zahraničí Madeleine Albright a
ex-velvyslancem Spojených států v Makedonii,
kterým byl Philip Reeker.

Uruguay nepustí do svých vod lodě s
falklandskou vlajkou
To uvedl ministr zahraničních věcí Uruguaye Luis
Almagro. Dodal ale, že co nejdříve bude
kontaktovat britského ambasadora v zemi, aby si
určili podmínky. Lodě, které poplují pod britskou
vlajkou budou mít jistý přístup do přístavů. Ty s
falklandskou ale ne. To proto, že se Uruguay (
stejně jako většina Latinské Ameriky) staví na
stranu Argentiny. Falklandské ostrovy jsou
sporným územím Argentiny a Spojeného království
již od roku 1833. V 90. letech minulého století kvůli
tomuto území země dokonce bojovaly. Podle OSN
jsou ostrovy koloniální enklávou Spojeného
království na území Argentiny.

Venezuela hodlá zvýšit produkci léků
Zástupce ministra zdravotnictví José Espa

El Salvador- summit o rekonstrukci střední
Ameriky
Konzultativní skupina pro rekonstrukci a rozvoj ve
střední Americe bude řešit obnovu postižených
oblastí střední Ameriky. Celého summitu se ale
zúčastní na 50 delegací. V říjnu letošního roku
region postihly těžké deště. Ty způsobily škody za
2 miliardy dolarů. Při té příležitosti prezident El
Salvadoru Mauricio Funes poprosil mezinárodní
organizace, aby se připojili k SICA a zodpovědně
čelili problému změn klimatu. Prezident také
apeloval na rozvinuté země, aby podporovali boj
proti tomuto přírodnímu fenoménu.

Kuba zaznamenala rekordní počet návštěvníků
Ten byl v letošním roce více, jak 2,5 milionu. Podle
průzkumů je země oblíbenou destinací mladých lidí
a rodin s dětmi. Nejvíce na Kubu cestují Kanaďané
a Britové. Ihned za nimi se umístili Argentinci a
Rusové. Čísla poukazují na zvýšení kvality služeb,
které jsou pro turisty poskytovány. Kuba je nyní
bezpečnější, pohostinější a stabilnější. Díky
vyjímečnosti přírodního a kulturního dědictví se
předpokládá, že kubánský turismus bude
zaznamenávat vyšší a vyšší čísla.

NATO ukončilo tréninkovou misi v Iráku
Vedení Severoatlantické aliance oznámilo tento
krok poté, co se nedohodlo s iráckými představiteli
na prodloužení celé iniciativy. Generál Robert
Caslen, velitel tréninkové mise, komentoval při
závěrečném ceremoniálu situaci tak, že Irák je
svobodnou a za svá rozhodnutí plně odpovědnou
zemí, tudíž je nutné respektovat přání její vlády.
Příslušníci tréninkové mise vycvičili za dobu svého
působení od roku 2004 více než 5 tisíc vojáků
irácké armády a 10 tisíc iráckých policistů.

OSN: "v Jižnímu Súdánu bude potřebovat
potravinovou pomoc 2,7 milionu lidí"
Podle Světového potravinového programu (WFP) a
Organizace OSN pro výživu a zemědělství bude
mít Jižní Súdán v roce 2012 minimální potravinový
schodek 400 000 tun jídla. Jižní Súdán má v
současnosti okolo 8,3 milionu lidí, přičemž okolo
2,7 milionu lidí bude potřebovat potravinovou
pomoc. Zemi poškozuje rozsáhlé násilí, inflace,

která se vyšplhala až na 78,8%, uprchlíci ze
Súdánu a nepravidelné deště, které způsobily, že
cena potravin se téměř ztrojnásobila. OSN dále
upozorňuje na to, že se zde nachází statisíce
podvyživených dětí.

Ruská raketa Soyuz vynesla na oběžnou dráhu
dalších šest satelitů
Jedním z nich je i francouzský satelit Pleiades-1,
který je určený pro pořizování snímků ve vysokém
rozlišení. Ten by měl být schopen rozpoznat
detaily zemského povrchu od velikosti 50 cm.
Poptávku po snímcích zemského povrchu ve
vysokém rozlišení zaznamenávají především
americké firmy GeoEye a DigitalGlobe. Satelit
Pleiades-1 bude v příštím roce následován dalším
satelitem Pleiades-2. Raketa Soyuz odstartovala
ze základny ve Francouzské Guyaně.

Jižní Súdán se stane členem Mezinárodního
měnového fondu na počátku roku 2012
Oznámila to šéfka Mezinárodního měnového fondu
(MMF) Christine Lagarde po jednání s
jihosúdánským prezidentem Salva Kiirou. Jižní
Súdán požádal o členství po vyhlášení nezávislosti
v tomto roce a podle šéfky MMF byla jeho žádost v
pořádku.

Barmská vláda uvěznila vůdce rebelů kmene
Karen
Vůdce asociace Karenská národní unie (KNU)
Mahn Nyein Maung byl deportován do země po
problémech s vízem na cestě mezi Thajskem a
Čínou. Ve své vlasti byl odsouzen k 17 letům
vězení. Barmská vláda považuje KNU za ilegální
organizaci. Toto hnutí bojuje za větší autonomii již
od pozdních čtyřicátých let minulého století.

Hlavní město Egypta se zmítá v násilí a
plamenech
Proti demonstrantům na káhirském náměstí Tahrir
je plně nasazena armáda, která s obušky rozhání
dav. Střety v Egyptě již druhým dnem pokračují  a
podle posledních informací je zraněno přes 300
lidí, 9 protestujících již bylo zabito. Podle reportérů
agentury Reuters vojáci zasahují velmi brutálně a
dochází k ostré střelbě do vzduchu. Dav se brání
zápalnými lahvemi, což způsobilo požár národního
archivu u náměstí Tahrir. Budova i všechny
dokumenty staré až přes dvě století byly
nenávratně zničeny.

 

Kazachstán – ve městě Zhanaozen vyhlášen
výjimečný stav
K tomuto kroku se odhodlala kazašská vláda po
nepokojích, které si již vyžádaly nejméně jedenáct
obětí. Střety mezi dělníky petrochemické továrny
demonstrujícími za zvýšení mezd a mezi
příslušníky pořádkových služeb ve městě za
poslední dva dny nabraly na intenzitě. Vláda v
rámci výjimečného stavu zakázala veškeré
demonstrace a protesty v ulicích, noční vycházení
a omezila i pohyb obyvatel ve městě, to vše na
dobu 20 dnů. Podle statistik se jedná o největší
nepokoje ve střední Asii v novodobé historii.

Filipíny zasáhly rozsáhlé povodně
Blesková povodňová vlna zasáhla jih Filipín.
Rozsáhlé záplavy, které přinesl tajfun Washi,
poničily infrastrukturu v zemi a vyžádaly si přes
440 obětí. Filipíny ročně zasáhne okolo 20
tropických bouří. Tato byla však pro obyvatele o to
více překvapující, jelikož zasáhla severní část
ostrova Mindanao, kterou bouře obvykle míjejí.

Ruský premiér obvinil USA ze sehrání role ve
smrti libyjského diktátora Kaddáfího
Ruský premiér Vladimír Putin obvinil americké
speciální jednotky z podílu na smrti libyjského
diktátora. Americký ministr obrany Leon Panetta již
den po události přiznal, že na vůz, ve kterém
vůdce odjížděl ze Sirty, vystřelil americký
voják spolu s dalšími letouny NATO. Pentagon
však popřel jakoukoliv účast amerických vojáků v
pozemních jednotkách, které nesou podíl na
diktátorově smrti.

Šéf Světové banky: "Výměnou názorů mezi
Francii a Velkou Británii jsem znepokojen."
Robert Zoellick, prezident Světové banky, ve svém
prohlášení v pátek upozornil na některé z
nevhodných komentářů mezi Velkou Británii a
Francii v uplynulém týdnu. Ty přicházejí v době,
kdy je dle pana Zoellicka EU daleko od vyřešení
svých ekonomických problémů. Napětí vzniklo po
rozhodnutí britského premiéra nepodepsat
smlouvu zavazující Británii k užší finanční
spolupráci s ostatními státy EU. Dle prezidenta
Světové banky je důležité klíčové představitele
evropských států motivovat k větší opatrnosti.
Varoval, že populistické napětí často vede k
protekcionismu.

Americký ministr obrany Leon Panetta dnes
navštívil Libyi
Do země přijel den poté, co OSN a Spojené státy
zrušily sankce uvalené na libyjskou centrální
banku. Během své krátké návštěvy země se
ministr obeznámil s bezpečnostními potřebami
nové libyjské vlády. Přitom zdůraznil, že NATO
včele s USA je připraveno pomoci nastolit v zemi
demokracii a pomoc s odzbrojováním místních
civilistů.

K podpisu smlouvy o přidružení Ukrajiny k
Evropské unii nedojde
Dle soukromého zdroje polského deníku Gazeta
Wyborcza na nadchazejícím sumitu v Kyjevě
nedojde k parafování dohody o přidružení Ukrajiny
k Evropské unii. Snahou unie je tak vyvinout tlak
na ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče,
aby zastavil pronásledování politické opozice. Týká
se to hlavně nedávného odsouzení bývalé
ukrajinské premiérky Julie Tymošenko k 7 letům
vězení za údajný podpis nepříznivých kontraktů s
Ruskem z roku 2009. Scénář 19. prosince by měl
zahrnovat dohodu obou stran na "finalizaci
vyjednávání" týkajících se smlouvy a dohody o
volném obchodu, samotné podepsání dokumentu
však bude odloženo.

Nová smlouva o užší fiskální unii EU je prý již
sepsána
Informaci zveřejnil polský deník Gazeta Wyborcza.
Osmistránkový projekt končí článkem, jenž
výslovně říká, že nová omezení se prozatím budou
týkat pouze 17 států eurozóny, pokud se ty
rozhodnou dokument podepsat. Ve zbylých
unijních státech dojde k novým regulacím až poté,
co přistoupí na jednotnou měnu euro. Potvrzuje se
tak návrh smlouvy, kterou předseda Evropské rady
Herman Van Rompuy poslal do hlavních měst EU.

Generální prokurátor Mezinárodního trestního
tribunálu: "Pracujeme na způsobu vyšetřování
smrti Muammara Kaddafiho."
Generální prokurátor Mezinárodního trestního
tribunálu (ICC) Luis Moreno-Ocampo uvedl:
"Myslím, že způsob, jakým byl zabit Muammar
Kaddafi vytváří podezření z válečného zločinu."
Podle jeho slov nyní západní státy tlačí na Libyi,
aby smrt byla prošetřena. Faktem ale zůstává, že
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na podezření ze spáchání zločinu se shodli
většinově všichni včetně libyjské vlády a doposud
nebylo zahájeno vyšetřování. Oznámení je
pravděpodobně reakcí na mediální tah dcery
Muammara Kaddafiho a jejího advokáta, kteří se
domáhají trestu a zahájení případu.

Kvůli zákonu o arménské genocidě hrozí
Francii ohrožení vztahů s Tureckem
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan vyzval
francouzského prezidenta Nicolase Sarkozy k
zablokování nového francouzského zákona "o
arménské genocidě". Podle tureckého premiéra by
zákon měl vážné následky na vztahy obou zemí,
neboť se podle premiéra Erdogana přímo
zaměřuje na Turecko, turecký národ a turecké
komunity žijící ve Francii, což je projev
nepřátelství. Informaci uvedla agentura Anatolia.

USA hodlají spolupracovat s Kosovem v oblasti
soudnictví
Americký generální prokurátor Eric Holder oznámil
po setkání s kosovskou prezidentkou, která je na
návštěvě ve Washingtonu, že USA
jsou připraveny poskytnout konkrétní
podporu pro Kosovo se všemi kapacitami pro boj
proti korupci a organizovanému zločinu. Obě země
pak hodlají výrazně prohloubit svou spolupráci v
oblasti soudnictví.

Ratingová agentura Moody´s snížila hodnocení
Belgie
Ratingová agentura snížila belgické
hodnocení vládních dluhopisů  z Aa1 na Aa3. Nový
rating má negativní výhled, což znamená
další snižování hodnocení v průběhu příštích let.
Firma prohlásila, že trhy se státními dluhopisy v
eurozóně jsou stále více křehké a je
pravděpodobné, že se situace v blízké době změní
k horšímu.

Ratingová agentura Fitch přehodnotila vyhlídky
Francie
Agentura sice potvrdila stávající AAA známku
země, přehodnotila však její vyhlídky ze "stabilní"
na "negativní". Negativní výhled obvykle znamená
snížení hodnocení země v následujících 12-18
měsících. Firma oznámila, že zahájila změnu
svého stanoviska na základě zvýšeného rizika
vládních závazků vyplývajících z dluhové
krize eurozóny. Dále agentura uvedla, že zvažuje
snížení hodnocení Belgii, Španělsku, Slovinsku,
Itálii, Irsku a Kypru. Těchto šest zemí již má
hodnocení s negativním výhledem. Firma také
komentovala summit unijních představitelů z 9.-10.
12. Dle její názoru je komplexní řešení
krize eurozóny technicky i politicky nedosažitelné.

Švédové jsou zneklidnění postojem svého
premiéra
Deník Dagens Nyheter včera konstatoval, že je pro
Švédy zneklidňující neznat názor jejich premiéra
Fredrika Reinfeldta na další kroky Švédska. Dle
tisku není jasné, zda-li se země připojí ke členům
Evropské unie, kteří již podpořili návrh nové
mezivládní fiskální dohody. Pokud prý bude země
s rozhodnutím dlouho otálet, mohla by se začít
vzdalovat centru rozhodování. Švédům nebyly
objasněny ani důsledky možného odmítnutí
smlouvy. Dle  předpokladu deníku chce premiér
smlouvu odmítnout, aniž by zároveň dostal svou
zemi do pozice, ve které se teď nachází Velká
Británie. Švédsko odmítlo euro v referendu z roku
2003.

Rada bezpečnosti odvolala sankce na libyjskou
centrální banku, USA se připojily 
USA odvolaly většinu ekonomických sankcí
uvalených na Libyi ještě za Muammara Kaddafiho.
Jedná se o zmrazené vládní a bankovní
prostředky, výjimku tvoří majetek rodiny Kaddafi a
tehdejších poradců Muammara Kaddafiho. Podle
Bílého domu se tak stalo po důkladných
konzultacích s novou libyjskou vládou a po řádném
zvážení všech okolností. Akce ze strany USA
nastala následně po zrušení sankcí Rady
bezpečnosti OSN namířených proti centrální bance
Libye a proti jejím dceřiným společnostem. 

V Egyptě propukly otevřené boje mezi
demonstranty a armádou
Násilí v Káhiře, hlavním městě Egypta, vypuklo již
předchozí noci, kdy se vojenská policie pokusila
odstranit demonstranty, kteří byli před vládními
budovami v centru. To podnítilo srážky, které se
nyní změnily v ulicích v okolí egyptského
parlamentu na otevřenou bitvu - střety probíhají a
to i přes noc, kdy demonstranti házejí benzínové
bomby a kameny na vládní budovy a bezpečnostní
složky. Armáda proti davu nasadila střelbu, podle
agentury Reuters ale není jisté, zda jde o gumové
projektily či o ostrou munici. Podle egyptského
ministerstva zdravotnictví byli již 2 lidé zabiti a 222
lidí těžce zraněno.

 

Podle generálního prokurátora Mezinárodního
trestního tribunálu v Dárfúru stále probíhá
genocida
Generální prokurátor Mezinárodního trestního
tribunálu (ICC) Luis Moreno-Ocampo prohlásil, že
v Dárfúru je pod vedením nejvyšších státních
úředníků Súdánu nadále vedena genocida, ze
které je obviněn současný súdánský prezident
Omar al-Bashir. Žalobce ICC dále upozornil i na to,
že již dříve požádal ICC o vydání zatykače na

súdánského ministra obrany Mohameda Husseina
Abdelrahima v souvislosti s Dárfúrem.

Koalice současného prezidenta Pobřeží
slonoviny ve volbách drtivě zvítězila 
Již podle předběžných volebních výsledků strana
prezidenta Allasane Ouattary RDR získala 127
křesel v Národním shromáždění Pobřeží slonoviny.
Koaliční partnes, PDCI, pak vyhrála 77 míst.
Vládní koalice tak obsadí 4/5 parlamentu.
Prezident Ouattara bude muset nyní po krizové
stabilizaci země soustředit své síly ke sjednocení
muslimského severu s křesťanským jihem, neboť
propast mezi jimi se po poslední občanské válce
prohloubila. Stejně tak se bude muset vláda
soustředit na rozvoj rozvrácené ekonomiky Pobřeží
slonoviny.

V Sýrii se rozhořela nová vlna silných protestů
po jednání v Radě bezpečnosti OSN, Rusko
překvapilo
Po projednávání návrhu rezoluce Rady
bezpečnosti OSN předloženou Ruskem se v Sýrii
spustila nová intenzivní vlna protestů. Důvodem je
naděje demonstrantů na novou podporu, neboť
Rusové v rezoluci překvapivě přiznali, že situace
se zhoršuje. Ve městě Homs, kde bylo dnes zabito
nejméně 13 lidí, vyšlo podle britsko-syrských
pozorovatelů přes 200 000 lidí do ulic.

 

Japonsko- situace v jaderné elektrárně
Fukushima Daiichi stabilizována
Ve svém oficiálním prohlášení to dnes uvedl
japonský premiér Yoshihiko Noda. Všech šest
jaderných reaktorů v elektrárně bylo prý již úplně
odstaveno. Tzv. studené odstavení znamená
faktickou stabilizaci celé situace vzniklé po
zemětřesení a následné vlně tsunami v březnu
tohoto roku. Podle slov předsedy vlády však potrvá
ještě desítky let, než se okolí elektrárny zbaví
všech následků katastrofy.

Papua Nová Guinea- premiérský kandidát
O´Neill si zajišťuje moc v zemi
Desítky policistů loajálních Peteru O´Neillovi se
stáhly do hlavního města, aby bránily vládní
budovy. Peter O´Neill se prohlašuje za
současného premiéra v zemi po posledních
předčasných volbách. Po nedávném hlasování
nastal v Papui Nové Guinei politický pat, když
nejvyšší soud odmítl uznat volební výsledky a
nařídil, aby se do funkce vrátil dosavadní premiér
sir Michael Somare.
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činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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