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MZV Ruska označilo za hlavní cíl NATO v Libyi
"likvidaci Kaddáfího"
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
znovu vyzvalo k vyšetření zabití libyjského vůdce
Muammara Kaddáfího. Ve své zprávě o stavu
lidských práv ve světě uvedlo, že skutečným cílem
"konceptu kolektivní bezpečnosti" bylo od počátku
svržení a zabití plukovníka. Jako doklad je ve
zprávě připomenuta skutečnost, že likvidace plk.
Kaddáfího byla součástí příkazu uděleného
americkým, francouzským a britským jednotkám.

Kyrgyzstán: Moskva neplatí za své vojenské
objekty
Kyrgyzský prezident Almazbek Atambayev během
dnešní tiskové konference označil Rusko za
klíčového strategického partnera, zároveň však
podotkl, že Rusko již čtyři roky neplatí nájem za
své vojenské základny na území Kyrgyzstánu. V
Kyrgyzstánu jsou umístěny čtyři ruské vojenské
základny a jedna letecká základna ve městě
Kant. Prezident hovořil také o americké vojenské
základně - tranzitním centru na letišti v Manásu
poblíž kyrgyzského hlavního města Biškek, které
bylo otevřeno v roce 2001, když mezinárodní síly
pod vedením USA podnikly vojenskou intervenci v
Afghánistánu. Její přítomnost je podle slov
prezidenta pro zemi nebezpečná kvůli hrozbě
případného útoku ze strany Íránu. A. Atambayev
proto chce usilovat o zrušení základny do roku
2014.

Kolumbijská FARC propustí 6 vězňů
3 z nich, členy národní policie, tato levicová
organizace držela téměř 12 let. Nyní se čeká na
oznámení jmen dalších 3 propouštěných vězňů.
Kolumbijská vláda doufá, že organizace nakonec
propustí všechny rukojmí. Chce tak předejít
vraždám z letošního podzimu, kdy FARC zastřelila
4 držené osoby. 5. vězni se podařilo uprchout.

Bývalý argentinský diktátor gen. Bignone
odsouzen
Rozsudek padl dnes, 29. 12. 2011. Generál
Reynaldo Bignone byl odsouzen k 15 letům vězení
za zločiny proti lidskosti a tajnou policii. Na jeho
rozkaz bylo uneseno více, jak 20 lidí. 5 z nich bylo
mučeno. Vše se odehrálo za jeho vlády ( červen
1982- prosinec 1983). Generál Bignone si už
odpykává 25 let vězení z předchozího soudu z
roku 2010. V tom byl obviněn za únos a mučení 56
lidí.

Salvadorští enviromentalisté kritizují Světový
klimatický summit
Ten se konal nedávno v jihoafrickém Durbanu.
Podle prezidenta salvadorského Centre of
appropriate technology se na tomto summitu
podepsalo málo smluv, které by omezovaly
produkci skleníkových plynů, jejichž hlavními
producenty jsou industrializované země. Změna
klimatu se týká hlavně států třetího světa.
Prezident se dále nechal slyšet, že se rozvinuté
země nesnaží postiženým státům pomáhat.
Údajně proto, aby ,,nepřišly o svůj zisk". Region
střední Ameriky na podzim postihly silné přívalové
deště.

Vietnam podporuje kubánské anti- teroristy,
držené v USA
Zároveň také vyjádřil nespokojenost s tím, že
americké embargo, uvalené na tento karibský
ostrov stále trvá. Při příležitosti 53. výročí
Kubánské revoluce prezident vietnamské Asociace
přátelství Dao van Binh poslal ostrovu své
sympatie a podporu při boji za propuštění 5
protiteroristických bojovníků, držených v

amerických věznicích. Dále řekl, že embargo Kubu
dusí a způsobuje komplikace při navazování
zahraničních styků země. Zdůraznil také, že
Vietnam a Kuba půjdou vždy ruku v ruce proti
,,nepřátelsky naladěnému obtěžování".

Jamaičané jdou k volbám
Dnes je na Jamaice konají 16. generální volby.
Strany, které soupeří o vítězství jsou Jamajská
labouristická strana (JLP), která je momentálně u
moci, a Lidová národní strana ( PNP). Premiér
země Andrew Holness se snaží zajistit další vládní
období pro svou stranu. Po dlouhodobé vládě PNP
se země ocitla v dluzích. Premiér Holness, který je
v úřadu teprve dva měsíce, poukázal na výrazné
zlepšení ekonomické situace po nástupu jeho
strany k moci.

Zeť španělského krále Juana Carlose obviněn z
korupce
Vévoda Inaki Urdangarin by měl stanout před
soudem kvůli obviněním z korupce. Manžel
princezny Kristiny byl nařčen, že zneužil veřejných
prostředků určených pro nadaci, kterou vedl. Právě
díky těmto obviněním zveřejnila královská rodina
historicky poprvé své příjmy a majetek. Částka, s
kterou měl vévoda operovat se odhaduje na 6
milionů eur. K finanční zpronevěře mělo dojít v
letech 2004-2006. I když vévoda popírá jakákoliv
provinění, lituje prý způsobené škody.

Italský premiér žádá o sjednocenou odpověď
na krizi eurozóny 
Oznámil také plány na vytažení Itálie z recese.
Řekl, že i přes dvě poslední úspěšné aukce
italských dluhopisů si nemyslí, že finanční
turbulence skončily. Ve čtvrtek se státní dluh Itálie
navýšil o 7 miliard eur. Úrokové sazby z
desetiletých  dluhopisů zůstaly na vysoké úrovni
6,98%, což je sotva udržitelná úroveň. Premiér
oznámil, že jeho kabinet pracuje na nových
projektech, jak oživit italskou ekonomiku, je však
nutná spolupráce i jiných evropských zemí. Detaily
svého plánu by měl prezentovat  představitelům
EU na summitu 23. ledna. Ačkoliv je Itálie 3.
největší ekonomikou eurozóny, investoři se obávají
spojení pomalého ekonomického růstu, vysokého
státního zadlužení a výpůjčních nákladů.

Turecko udělilo povolení k výstavbě plynovodu
South Stream 
Projekt orientován na lukrativní energetické trhy v
Evropě, jenž byl dohodnut v říjnu letošního roku,
bude dopravovat ruský plyn do Evropy pod
Černým mořem. Rusko teď tak bude moci obejít
Ukrajinu, kde se další obchod nepodařil. Gazprom
má tak 50% podíl v projektu, italská Eni 20% a
francouzský EDF a německý Wintershall oba po
15%. Výstavba plynovodu by měla být dokončená
do roku 2015. Hlavním konkurentem projektu
South Stream  je Evropskou unií podporován
plynovod Nabucco, který by měl přepravovat plyn z
kaspické oblasti do Rakouska přes jižní Evropu.

Kypr potvrdil nález zemního plynu,Turecko se
staví proti 
Průzkumné práce budou trvat více jak 70 dní.
Tento nález by mohl pomoci státní ekonomice,
která je zmítána finančními
problémy. Prezident Dimitris Christofias uvedl, že
průzkumné vrty odhalily pole s 5 až 8 biliony
kubických stop zemního plynu v oblasti
Středozemního moře. Objev učinila americká
firma, Noble energy. Turecko je přitom proti
jakémukoliv vrtání v této oblasti. Nález by totiž
mohl způsobit, že Kypr bude energeticky
soběstačný na několik desítek let. Pro zemi, která

bojuje s ekonomickou krizí a jejíž růst pro rok
2012 se odhaduje na pouhých 0,2%, je to velká
šance. Turecko však tvrdí, že Kypr nemá
právní nárok na hledání ropy a plynu. Do této
oblasti tak poslalo své průzkumné lodě.

Řecko: Pracovníci finančního úřadu vstoupili
do dvoudenní stávky
Protestují tak proti vládním úsporným opatřením.
Tato situace přichází na konci fiskálního roku, kdy
se vláda snaží dodržet plánované úsporné cíle pro
tento rok. Pracovníci protestují proti snížení platů,
zatímco vláda hodlá dodržet sliby dané
mezinárodním věřitelům. Finanční úřady tak
zůstanou zavřené poslední dva pracovní dny v
tomto roce. Ve středu spěchaly stovky Řeků
na poslední chvíli urovnat své problémy právě
na finančních úřadech. Mnozí se vzdali své SPZ a
raději odstaví svá vozidla, než aby zaplatili
zvýšenou silniční daň.

Palestinské Centrum pro lidská práva
upozorňuje na podezřelou činnost hnutí Hamas
Palestinské skupiny pro lidská práva tvrdí, že hnutí
Hamas v Gaze se zaměřuje na členy organizace
Fatah. Podle prohlášení palestinských aktivistů
hnutí Hamas podezřele shromažďuje informace o
domovech důstojníků palestinských
bezpečnostních sil, kteří jsou členy Fatahu, a
sledují je. Palestinské Centrum pro lidská práva ve
své zprávě také uvedlo, že Hamas uvěznil v tomto
týdnu celkem 50 bývalých členů bezpečnostních
sil, kteří jsou napojeni na Fatah, a podrobil je
tvrdému výslechu včetně mučení hlasitou hudbou
či plastovými sáčky na hlavě. Organizace Hamas
všechny obvinění rezolutně odmítá s tím, že jde
pouze o pokus narušit usmíření Fatahu s
Hamasem. Hamas dále uvedl, že na Západním
břehu, který Fatah ovládaá, jsou stále uvězněni
aktivisté Hamasu.

Dcera Muammara Kaddafi se údajně chystá
zažádat o azyl v Izraeli
Izraelská média spekulují o tom, že by dcera
mrtvého libyjského vůdce Muammara Kaddafi
chystala žádost o azyl v Izraeli. Aisha Kaddafi si
údajně již najala i svého právního zástupce v
Izraeli,  Nicka Kaufmana. Nyní se nachází v
Alžírsku, odkud se snaží prosadit soudní proces u
Mezinárodního trestního tribunálu (ICC) s vrahy
svého otce.

Venezuelský prezident obvinil USA ze snahy
destabilizovat Rusko a varoval před štvavou
kampaní na ruského premiéra
Venezuelský prezident Hugo Chávez řekl, že USA
se snaží destabilizovat Rusko a opakovat scénář, k
jakému došlo v Egyptě,Libyi a Sýrii. Venezuelský
prezident dále poukázal na "mezinárodní
mediální kampaň" proti ruskému premiérovi
Vladimiru Putinovi, v níž se podle slov prezidenta
Venezuely Washington snaží "podkopat jeho
vedení, rozdělit Rusko a destabilizovat vládu."

Bosna a Hercegovina bude mít novou ústřední
vládu
Bosenští muslimové, katoličtí Chorvati a
pravoslavní Srbové se dohodli na vytvoření
ústřední vlády federace Bosny a Hercegoviny,
čímž byla skončena 14 měsíců dlouhá politická
krize. Tento krok také umožní Bosně a
Hercegovině zahájit jednání o členství země v EU
a NATO a zároveň získat přístup ke zmrazeným
finančním prostředkům a fondům.
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Angola se připravuje na volby ve stínu
nespokojenosti
Angolský prezident José Eduardo dos Santos
prohlásil, že se již nyní země připravuje na
parlamentní volby na konci roku 2012, aby byly
dobře organizovány, transparentní a spravedlivé.
Opozice v čele se stranou UNITA ale o tomto
záměru významně pochybuje a poukazuje i na
nedávnou změnu ústavy, která výrazně posiluje
pozici prezidenta Dos Santose, který zemi vládne
od roku 1979 (Angola se stala nezávislou na
Portugalsku v roce 1975). Podle nových pravidel
se prezidentem bez jakékoliv volby stává šéf
strany, která zvítězí v prezidentských volbách, a
prezident Dos Santos má ve vládnoucí
straně MPLA dostatečnou podporu.

V Senegalu byl zatčen budoucí nejvážnější
opoziční kandidát do voleb proti současnému
prezidentovi
Dlouhodobý oponent senegalského prezidenta a
vládnoucí strany PDS Barthelemy Dias, který je
zároveň starostou předměstí v hlavním městě
Dakaru, byl zadržen pro podezření z účasti na
přestřelce před dakarskou radnicí. Zatčení Diase
může podle komentátprů výrazně zvýšit politické
napětí 2 měsíce před prezidentskými volbami, ve
kterých chce prezident Senegalu Abdoulaye Wade
opět potvrdit svůj post, a to i přes protesty
opozice. Barthelemy Dias je ve vazbě kvůli 3
obvinění: vražda, těžké ublížení na zdraví a
nedovoleného držení zbraní.

Mohamed Seghir Babes "Alžírští političtí
představitelé ztratili kontakt s realitou, v lidech
narůstá zloba"
Agentura Reuters přinesla interview
s Mohamedem Seghir Babesem, členem Afrického
mechanismu vzájemného hodnocení (APRM), což
je orgán Africké unie, a představitel alžírského
prezidenta pro revizi hospodářského a sociálního
stavu země. Mohamed Seghir Babes uvádí, že
ačkoliv je situace v Alžírsku na první pohled
uklidněná, alžírští vůdci ztrácejí kontakt s lidmi a
nevnímají narůstající nespokojenost s
nezaměstnaností, byrokracií a nedostatečným
bydlením. "Požadavky na radikální změny, jsou
obrovské. Lidé chtějí vidět nový způsob vládnutí,"
tvrdí Babes. Přesto ale neřekl, že by Alžírsko
mohlo čelit povstání k jakým došlo v sousedních
tátech. Alžírsko ale nepokojům na počátku roku
2011 čelilo, alžírský prezident Abdelaziz Bouteflika
ale tehdy rozhodl o uvolnění nouzových finančních
prostředků na zvýšení státních dotací mezd, což
nepokoje uklidnilo.

V Sýrii pokračuje rozmisťování pozorovatelů
Ligy arabských států
V souladu s mírovým plánem se pozorovatelé

Arabské ligy postupně rozdělují do jednotlivých
syrských měst. Poté, co byla vyslána delegace do
města Homs, které je považováno za centrum
odporu, budou nyní monitorována další tři města.
Členem delegace do Homsu je mimo jiné
súdánský prezident Omar al-Bashir, který již
prohlásil, že v Homsu se "neděje nic strašného."

Japonská průmyslová výroba za listopad
poklesla o 4%
Příčinou je silný jen a slábnoucí globální poptávka.
V japonském průmyslu navíc stále doznívají
výpadky zásobování po nedávných záplavách v
Thajsku. O 0,1% z původně předpovídaných 0,5%
by se měl podle odhadů navíc snížit i celkový růst
japonské ekonomiky za tento rok. Průmyslová
výroba v zemi by se však měla plně zotavit v
horizontu následujících dvou měsíců.

Afghánský prezident poprvé oficiálně vyjádřil
podporu plánu na vytvoření "kanceláře" hnutí
Taliban
Tuto ideu již dříve plánovaly uskutečnit západní
státy v čele s USA a Německem, které jsou již déle
zapojeny do boje proti tomuto hnutí na
afghánském území a přilehlých oblastech. Podle
nich by se mělo vytvořit speciální místo mimo
styčné plochy konfliktu, kde by bylo možné
oficiálně vyjednávat s představiteli tohoto hnutí.
Pravděpodobným místem založení tohoto
stanoviště je Katar. Afghánský prezident Hamid
Karzai dříve odmítal s návrhem souhlasit, jelikož
západní mocnosti diskutovaly o tomto plánu bez
něho.

Obavy o znárodnění zasáhly akcie Tokyo
Electric Power Company
Na tokyjské burze se cenné papíry této společnosti
propadly o 12%. Důvodem jsou obavy o její
znárodnění poté, co japonský ministr energetiky
navrhl možnost dočasné státní kontroly nad tímto
podnikem, který je nyní v těžké finanční situaci. Na
začátku týdne navíc zažádala společnost TEPCO
o dalších 9 miliard dolarů ze státní kasy kvůli
nákladům na kompenzace po březnové havárii.

Moldávie: Prozatímní prezident Lupu nehodlá
kandidovat v následujících volbách
Vůdce demokratické
strany Moldavska Marian Lupu odmítl kandidovat
na prezidenta, píše místní list
Panorama. Prozatímní prezident řekl, že
jeho rozhodnutí by mělo otevřít nové cesty k
řešení problému prezidentských voleb, a navíc by
mělo pomoci zachovat integritu politické strany
Aliance pro evropskou integraci.
Nový termín konání voleb byl přitom již vyhlášen, a
to na 15. ledna 2012. Moldávie nemá řádně
zvoleného prezidenta již od roku 2009.

Makedonie se hodlá soustředit na doporučení
Evropské unie
Toto oznámil makedonský premiér Nikola
Gruevski. Uvedl, že vláda se bude i nadále
soustředit na připomínky a doporučení Evropské
komise v příštím roce. " Zprávy komise nám dávají
pokyny a nápady pro reformy, pokrok
a modernizaci," uvedl.

Bulharsko chce omezit svou závislost na
Rusku
Bulharsko ovlivněno možností znovu
se opakujícího konfliktu o plyn mezi Ruskem a
Ukrajinou z roku 2009, se rozhodlo podstoupit
kroky pro diverzifikaci dodávek
plynu. Zatím země spoléhala na Rusko téměř ve
100% svých dodávek, to se má však brzy
změnit. Prvním krokem
bude vybudování plynovodu s Rumunskem. Ve 3.
čtvrtletí roku 2012 se do projektu zapojí také
Řecko. Kromě toho bude podepsána nová dohoda
s Tureckem. Berouce na
vědomí závažnost plánů, ministr pro
energetiku Traycho Traykov uvedl, že
několik projektů financovaných EU již bylo
spuštěno.

Srbové ze severní části Kosova diskutují o
referendu
Ve čtyřech obcích v severním Kosovu se zítra
setkají zástupci paralelních srbských orgánů, aby
projednali možné referendum o přijetí kosovských
vládních institucí. Referendum by mohlo být
pořádáno v den státností Republiky Srbska, 15.
února 2012.

Hlava iráckých sunnitů: "Irák je napokraji
katastrofy"
Hlava iráckých sunnitů, šéf politického uskupení
Iraqiya, Iyad Allawi prohlásil, že "Irák se nachází
napokraji velké katastrofy." Iyad Allawi pro New
York Times řekl, že Irák stojí na pokraji "sektářské
samovlády, která s sebou nese hrozbu zničující
občanské války." Irácký premiér, šííta, Nuri
al-Maliki žádá soud s iráckým viceprezidentem,
chce odvolat iráckého vicepremiéra a podle tvrzení
ministra financí Rafie al-Esawi a Osamy al-Nujaifi,
mluvčího iráckého parlamentu nyní irácký premiér
vytváří tlak na to, aby ukončili svou činnost v
politice. Všichni zmínění jsou sunnity. Dále také
hlava iráckých šíítů Moqtada al-Sadr vyzval k
rozpuštění parlamentu. Irácký prezident, sunnitský
Kurd Jalal Talabani, zatím navrhl uspořádání
celonárodní politické konference.
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identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
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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