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Nepokoje v Bahrajnu s blížícím se výročím
počátku demonstrací
V Bahrajnu probíhají nepokoje s blížícím se
výročím protestů 14. února 2011. Policie v ulicích
rozhání davy mladých demonstrantů, kteří házejí
zápalné lahve a označují bezpečnostní složky za
"žoldáky" a "zbabělce". Důvodem narážek je fakt,
že velká část policistů je složená z Pákistánců či
Jemenců. Zvláště neklidná je situace ve městě
Sanabis. Bahrajnský král Hamad bin Isa Al Khalifa
opozici odsoudil za "špatné chování".

Stávka policistů Rio de Janeira: zájem opadl
Stávka ztrácí na síle již druhý den od
svéhozahájení. O odklonu civilních policistů Rio de
Janeira informovala státní agentura Agencia Brasil.
Díky tomu by se neměla opakovat situace, kterou
vyvolala stávka policistů ve státě Bahia. Tam kvůli
pouličním nepokojům zemřelo na 150
osob.Neúčast civilních policistů je velkou úlevou
pro město, které se připravuje na největší karneval
na světě. Ten by měl v Rio de Janeiru začít již
tento týden.

Pákistánský premiér vyjádřil nesouhlas s
aktivitami americké armády u hranic s
Afghánistánem
Podle premiéra Gilaniho nedala k těmto akcím
pákistánská vláda žádné svolení a označuje je za
kontraproduktivní. Pákistán prý podporuje
jakoukoliv snahu o nastolení míru v Afghánistánu,
jako v sousední zemi, a nikterak prý nepodporuje
militantní hnutí Taliban. Pákistánský předseda
vlády dále zopakoval, že korupční obvinění vůči
prezidentovi Zardarimu jsou politicky motivovaná a
vykonstruovaná.

Bulharský ministr financí: "Připravujeme
legislativní změny v úrokových sazbách bank." 
Bulharské ministerstvo financí
připravuje legislativní změny ve vztahu k
úrokovým sazbám bank. Asociace bank v
Bulharsku (ABB) by měla hledat opatření na
podporu finančním institucím a podnikům. Ministr
financí Simeon Dyankov řekl na začátku roku
2012, že je čas, aby úrokové sazby z úvěrů byly
sníženy. Předseda ABB Levon Hampartzoumian o
dmítl možnost, že by stát mohl prosadit snižování
úrokových sazeb. Ministr financí uvedl, že často po
vydání úvěrů měnily banky úrokové sazby za velmi
nejasných podmínek. K dnešnímu dni by již mělo
být připraveno několik návrhů těchto legislativních
změn.

Liga arabských států se chystá vyzvat Radu
bezpečnosti OSN k vyslání mírových jednotek
do Sýrie
Liga arabských států po dnešním zasedání v
Káhiře oznámila, že hodlá požádat Radu
bezpečnosti OSN o vytvoření arabských mírových
sil OSN pro Sýrii, které by dohlížely na "naplňování
příměří". Arabská liga dále oznámila, že končí svoji
pozorovatelskou misi v Sýrii, vzhledem k její kritice
a neúčinnosti, přičemž šéf této mise súdánský
generál Mohammed Ahmed Mustafa al-Dabi již
rezignoval. Liga arabských států dále vyzvala k
otevření "základních komunikačních kanálů" se
syrskou opozicí a k poskytování všech forem
politické a materiální podpory pro ni. Dále Arabská
liga vyzvala i syrskou opozici k jednotě a uvedla,
že syrská vláda je odpovědná za ochranu civilního
obyvatelstva a že "zabíjení, které nyní vede, je
zločin, který musí být potrestán".

Vůdce teroristické skupiny Sendero Luminoso
je zajat
Florindo Eleuterio Flores Hala, alias 'Artemio' byl

zajat v oblasti Alto Huallaga, která se nachází v
provincii San Martín v Peru. Důvodem jeho nálezu
bylo Artemiovo střelné zranění hrudě. Jeho zranění
nahlásil jeden ze členů Sendero Luminoso. Na
jeho popud byla prohledána oblast řeky Mishollo,
na jejímž břehu byl zraněný nalezen. Skupina
Sendero Luminoso patřila k největším nepřátelům
peruánské vlády již od 80. let. Během boje mezi
Sendero luminoso a peruánskou vládou zemřelo
téměř 70 000 lidí. Část skupiny se kromě terorismu
zabývala i pašováním drog z peruánské džungle.

Chorvatská delegace na návštěvě Izraele a
Palestiny
Delegace vedená chorvatským prezidentem
Ivo Josipovicem se má zabývat snahou o výrazné
posílení vzájemné spolupráce Izraele a Chorvatska
v oblasti vědy, techniky a vysokoškolského
vzdělávání, a především pak hospodářské oblasti.
Řešit se má i mírotvorný proces na Blízkém
východě. Chorvatský prezident Josipovic se má
setkat s velitelem Pozorovatelské mise OSN v
Golanských výšinách (UNDOF) kvůli kontingentu
chorvatských vojáků. Dále se se s chorvatským
prezidentem sejde izraelský prezident Shimon
Peres, premiér Benjamin Netanyahu a předseda
parlamentu Reuven Rivlin. Chorvatský prezident
ale má navštívit i město Ramallah na Západním
břehu Jordánu a dále se sejde s prezidentem
Palestinské samosprávy Mahmoudem Abbasem a
palestinským premiérem Salamem Fayyad.
Zvláštní jednání pak mezi sebou povedou
chorvatský ministr zahraničí Vesna Pusic s
izraleským ministrem zahraničí Avigdorem
Liebermanem.

Rozpory ohledně efektivity francouzské daně z
finančních transakcí
Dle řady analytiků by daň z finančních transakcí,
kterou chce zavést francouzský prezident Nicolas
Sarkozy, mohla být neefektivní. Zavádění této
daně by mohlo být ne hospodářským, ale
především politickým krokem předvolební
kampaně. Švédsko přijalo transakční daň v roce
1980, brzy od ní však muselo upustit, neboť kapitál
se přesunul do zahraničí, především do Londýna.
Výnosy tak byly mnohem nižší, než se původně
předpokládalo. "Do danění by navíc neměla být
zahrnutá řada zahraničních společností, které ve
Francii působí, což se nezdá příliš fér." uvedl Gilles
Moec, hlavní ekonom Deutsche Bank. Dle Daniela
Lebeguea, bývalého francouzského ministra
financí je naopak představa, že by kvůli dani
kapitál opouštěl zemi "směšná".

Tisíce Řeků protestují před budovou
parlamentu, policie proti demonstrantům
zasáhla slzným plynem
Řecká policie v neděli použila slzný plyn proti
tisícům demonstrantů protestujících před budovou
řeckého parlamentu, kde zákonodárci jednají o
nových úsporných opatřeních dohodnutých s EU 

Bývalý brazilský prezident je opět v nemocnici
Bývalý brazilský prezident Luiz Lula da Silva byl
hospitalizován v Sao Paulu kvůli symptomům,
jakými jsou ztráta chuti k jídlu a únava. Ty
doprovází jeho léčbu rakoviny. Doktoři Syrijsko-
libanonské nemocnice potvrdili nález zánětu hrtanu
a jícnové sliznice. Zánět je důsledkem
prezidentovy ozařovací terapie. Ty už bývalý
prezident absolvoval 3 po té, co doktoři zamítli
operaci. Prezident Lula by měl v nemocnici zůstat
do pondělí.

Pokrok v jednáních o volném obchodu mezi EU
a Indii
Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy
oznámil po setkání představitelů Evropské unie
(EU) a Indie, že byl učiněn "významný pokrok" v
dohodě o volném obchodu. Indický
premiér Manmohan Singh uvedl, že dohoda by
"mohla být vypracována co nejdříve. EU je
největším obchodním partnerem Indie, čítá 14%
celkového zahraničního obchodu země. Obě
strany se účastnily sumitu v Delhi, aby prohloubily
vzájemné obchodní vazby. Obě strany
chtějí zdvojnásobit obchod ze 107 miliard dolarů v
letošním roce na 200 miliard v roce 2013. Jednání
o možné dohodě probíhají již od roku 2008.
Dalšími tématy sumitu byla energetická spolupráce
a bezpečnost.

Commonwealth vyšle misi na Maledivy, aby
prošetřila zdejší krizi
Britské Společenství národů v neděli oznámilo, že
vyšle misi na Maledivy za účelem prošetření
skutečností kolem rezignace bývalého prezidenta
Mohameda Nasheeda. Rozhodnutí bylo přijato na
mimořádném jednání Ministerské akční skupiny
Commonwealthu, která zdůraznila, že "cestu vpřed
si musí Maledivané stanovit sami, a to
prostřednictvím politického
dialogu v atmosféře nenásilí a stability."

Kypr pravděpodobně od EU nezíská peníze na
likvidaci škod po výbuchu uskladněných
íránských zbraní
Kypr možná nezíská žádnou finanční pomoc od
EU na odstranění škod způsobených na největší
kyperské elektrárně ve Vassilikos po výbuchu
skladu zbraní určených do Íránu, které zde byly
uskladněny poté, co byly zabaveny. Kypr žádal
o finanční pomoc z Fondu solidarity EU pro
vyřešení nepřímých i přímých následků výbuchu,
který zabil 13 lidí a způsobil výpadek dodávek
téměř 50% veškerých dodávek elektrické energie
na Kypru. Podle tisku Generální ředitelství
Evropské komise pro regionální politiku
nedoporučilo, aby  byly prostředky z Fondu
solidarity uvolněny, neboť prý nedošlo k naplnění
všech kritérií - "Fond solidarity je určen pro řešení
velkých přírodních katastrof s vážnými následky na
základní životní podmínky, prostředí nebo na
hospodářství některého z členskýchs tátů EU".
Kvůli výbuchu čelí mimo jiné obvinění z
odpovědnosti za smrt lidí kvůli zanedbání svých
povinností apod. bývalý ministr zahraničí, ministr
obrany a 6 hasičských důstojníků,
přičemž nezávislé vyšetřování došlo k závěru, že
za skutečnosti, které vedly k výbuchu nesou
"vážnou odpovědnost" vládní úředníci na všech
úrovních včetně kyperského prezidenta
Christofiase Demetrise.

Turecká letadla bombardovala kurdské rebely
na severu Iráku
Turecká letadla bombardovala úkryty Kurdské
strany práce (PKK) na severu Iráku. Podle
vyjádření tureckého generálního štábu šlo o útok
na dvě skupiny cílů těchto "separatistických
teroristů" v iráckých regionech Zap a Kahurk.
Turecko v říjnu 2011 zahájilo leteckou i pozemní
ofenzivu proti bojovníkům PKK na jihovýchodě
svého území v částech severního Iráku a ve stejné
době se i dohodlo s Íránem na společném postupu
v boji proti kurdským rebelům.

Hlava pozorovatelské mise Arabské ligy v Sýrii
rezignovala
Vedoucí pozorovatelské mise Ligy arabských států
v Sýrii generál Mohammed Ahmed Mustafa
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al-Dabi, který dříve vedl súdánské tajné služby a
vojenskou rozvědku, rezignoval bez udání důvodů
na svou funkci. Tato informace byla dnes oficiálně
oznámena na zasedání Ligy arabských států v
egyptské Káhiře.

Španělská ministryně zaměstnanosti a
sociálního zabezpečení hájí reformy trhu práce
"Jedná se o reformy, které zvýší flexibilitu a díky
kterým se podniky potýkající se s obtížemi budou
moci lépe přizpůsobit ekonomické realitě.
Propouštění je až krajním opatřením," uvedla
španělská ministryně zaměstnanosti a sociálního
zabezpečení Fatima Banez v rozhovoru pro ABC.
Práva zaměstnanců zůstanou podle jejích slov
nedotčeny. Ministryně doufá, že nové reformy
zachrání "krvácející" španělský trh práce.
Rozhovor byl zveřejněn den poté, co španělské
odbory vyzvaly k celostátním protestům
proti reformám, které podle nich připraví lidi o jejich
pracovní místa.

Zvláštní vyslanec Číny na návštěvě v Íránu
Do Íránu dorazil asistent čínského ministra
zahraničí Ma Zhaoxu kvůli zvláštnímu jednání o
íránském jaderném programu. Vysoce postavený
diplomat Ma Zhaoxu  se setkal s předsedou
íránské Nejvyšší rady pro národní bezpečnost Alim
Baqeri, se kterým podle agentury ISNA řešil
pozastavené jednání mezi Íránem a USA, Ruskem,
Čínou, Francií, Německem a Velkou Británií a také
vzájemné bilaterální vztahy mezi Íránem a
Čínou. Ačkoliv se Čína jako jeden z hlavních
odběratelů íránské ropy staví proti embargu a
sankcím, které západní státy uvalují na Írán, sama
ovšem v poslední době sama snižuje svůj odběr
íránské ropy a pracuje na diverzifikaci jejího
dovozu.

Při letecké havárii zahynul hlavní poradce
prezidenta Demokratické republiky Kongo
Na východě Demokratické republiky Kongo (D. R.
Kongo) došlo k letecké havárii, při které zahynul
hlavní poradce prezidenta Josepha Kabily,
Katumba Mwanke. Dále byl těžce zraněn ministr
financí D. R. Kongo Matata Ponyo Mapon a
velvyslanec Antoine Ngonda spolu s guvernérem
Jižního Kivu Marcellinem Cishambo Rohuya. D. R.
Kongo je považována za zemi s nejhorší bilancí
leteckých nehod na světě. Pro prezidenta Josepha
Kabilu se ale jedná o nepříjemnou situaci, neboť
stojí před úkolem vytvoření nové vládní koalice po
sporném volebním vítězství, které vedlo v D. R.
Kongo k nepokojům.

Sýrie dala 72 hodin diplomatickým misím
Tuniska a Libye na opuštění Damašku
Syrské ministerstvo zahraničí dalo 72 hodin na
uzavření ambasád Tuniska a Libye v Damašku.

Jedná se o odpověď na vyhoštění svých diplomatů
z Libye i Tuniska v předchozích dnech.

Gruzínský vicepremiér: "Ukrajina bude
vyzbrojovat Gruzii i přes protest Ruska"
Gruzínský vicepremiér a ministr pro evropskou
integraci Georgi Baramidze dnes potvrdil, že
Ukrajina pokračuje v dodávkách zbraní Gruzii a
plní své povinnosti týkající se obsluhy
dříve dodaných zařízení. Ukrajina podle jeho slov
nesdílí názor Ruska, podle nějž dodávky zbraní
zhoršují situaci na Jižním Kavkaze. Vicepremiér
okomentoval také přítomnost ruských podniků v
Gruzii - Tbilisi podle něj "všemožně podporuje
příchod ruských investorů a dokud podniky působí
v souladu s místní legislativou, nebude je Gruzie
jako civilizovaná země diskriminovat".

Řecký parlament jedná o dalších úsporných
opatřeních dohodnutých s EU, Německo
stupňuje tlak na Atény
Schválení návrhu zákona o dalších úsporných
opatřeních je nutné, pokud chce Řecko získat
druhý záchranný balík finanční pomoci ve výši 130
miliard eur. V opačném případě hrozí zemi
bankrot, který bude mít podle řeckého premiéra
Lucase Papademose za následek prudký pokles
životní úrovně Řeků. V rámci dohody s EU musí
Atény stanovit strukturu zkrácení rozpočtových
výdajů o dalších 325 milionů eur.  Německo již
Řecko vyzvalo k tomu, aby radikálně změnilo svůj
přístup k řešení dluhové krize, pokud chce zůstat v
eurozóně.

V Turkmenistánu probíhají prezidentské volby,
během dopoledne již odhlasovalo 50% voličů
Voleb se účastní osm kandidátů navržených
turkmenskými veřejnými organizacemi. Podle
zákona "o volbách prezidenta Turkmenistánu"
zveřejní Ústřední volební komise výsledky
nejpozději tři dny po skončení hlasování. Zvítězí
kandidát, který získá více než polovinu hlasů všech
voličů účastnících se hlasování. Turkmenských
prezidentských voleb se poprvé zúčastní mise
pozorovatelů z SNS.

Dvě Američanky byly zatčeny při protestech v
hlavní městě Bahrajnu
Podle státních médií a advokátní kanceláře
Witness Bahrain byly americké občanky Huwaida
Arraf a Radhika Sainath zatčeny během sobotní
demonstrace ve městě Manama. Ženy byly
obviněny z účasti na nepovolené demonstraci.
Podle kanceláře Witness Bahrain se obě ženy,
právničky specializují na problematiku lidských
práv a byly v Bahrajnu v rámci blízkovýchodní mise
monitorování lidských práv. Demonstrace v
Bahrajnu se konají už od 14. února 2011, ovšem v
březnu 2011 došlo k jejich potlačení a nastolení

pořádku za pomoci intervence armády Saúdské
Arábie a Spojených arabských emirátů.

V USA zkrachovaly další dvě malé banky
SCB Bank a Charter National Bank and Trust byly
tento týden uzavřeny Federální společností pro
pojištění vkladů (FDIC). Celková aktiva těchto dvou
podniků činí zhruba 276,5 milionu USD. Obě banky
budou převzaty konkurenčními společnostmi. Po
uzavření čtyř bank na konci ledna tak stoupl počet
padlých bankovních společností v letošním roce na
devět. V roce 2010 uzavřely úřady 157 bank a v
roce 2011 celkem 92.

Mitt Romney vyhrál republikánské primárky ve
státě Maine
Bývalý guvernér státu Massechusetts získal 39% a
vyhrál tak o tři procenta nad Ronem Paulem, který
byl vedle Romneyho ve státě velkým favoritem. Na
třetím místě se umístil Rick Santorum s 18 % a
čtvrtý skončil Newt Gingrich s 6% hlasů. Rick
Santorum a Newt Gingrich však v Maine žádnou
kampaň nevedli.

V evropských městech proběhly další
demonstrace proti smlouvě ACTA, zúčastnilo
se 200 tisíc lidí
Až 200 tisíc lidí v mnoha velkých evropských
městech se dnes zúčastnilo demonstrací
proti mezinárodní dohodě proti padělatelství
(ACTA). Protestujícím vadí zejména části dohody
zabývající se internetem a digitálním prostředím,
které se podle nich nejen výrazně dotýkají svobody
šíření informací, ale zasahují i do lidských a
občanských práv. Ratifikaci smlouvy pozastavila
Česká republika, Polsko, Slovensko a nově i
Lotyšsko a Německo.

Ukrajinská expremiérka Julija Tymošenko
nebude podávat žádost o udělení milosti
Podle vyjádření advokáta Sergeje Vlasenka bývalá
ukrajinská premiérka nejen nebude podávat žádost
o udělení milosti, ale pravděpodobně ji ani
nepřijme v případě, že se současný prezident
Ukrajiny Viktor Janukovyč rozhodne jí milost udělit.
Dle advokáta je "nejpřijatelnější" variantou
propuštění J. Tymošenko před parlamentními
volbami na Ukrajině, které jsou naplánovány na
podzim 2012, rozhodnutí Nejvyššího soudu
specializovaného ve věcech občanských a
trestních. Druhou, již zmíněnou možností je
udělení milosti a třetí rozsudek Evropského soudu
pro lidská práva, který však nemusí být
ukrajinským nejvyšším soudem implementován.
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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, e-mailem, 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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