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Katarský premiér vyzývá arabské státy k
převzetí iniciativy a k vyzbrojení syrských
povstalců
Katarský premiér Hamad bin Jassim Al-Thani
během návštěvy Norska oznámil, že Katar
podporuje zahájení vyzbrojování syrských rebelů,
a vyzval arabské státy k "převzetí iniciativy". Podle
slov katarského předsedy vlády by dodávání
zbraní rebelům mělo "pomoci jejich situaci a
umožnit jim bránit se". Myšlenku vyzbrojování
syrských rebelů podporuje i Saúdská
Arábie. Katarský premiér dále zkritizoval Radu
bezpečnosti OSN, že nebyla schopna přijmou
usnesení proti syrské vládě. Katar je dlouhodobě
nejsilnějším podporovatelem syrské opozice a
katarský emír Hamad bin Khalifa Al Thani již dříve
vyzval k vyslání arabských vojáků do Sýrie.

Syrské referendum podle vlády podpořilo
vládní návrh nové ústavy
Podle  agentury PressTV syrská vláda oznámila
výsledky referenda o nové ústavě, dle kterých
89,4% voličů (7 490 319 lidí) podpořilo navrhované
změny, 9% (753 208 lidí) se pak vyslovilo proti
změně. Referenda se podle syrské vlády
zúčastnilo 60% voličů. Nová syrská ústava počítá s
ukončením role jediné vládnoucí strany Baas a se
zavedením pluralitního politického systému, stejně
tak i se zavedením omezení sedmiletého
funkčního období prezidenta, který ho bude moci
vykonávat pouze dvakrát. Do ústavy také přibyl
článek 23, který má zaručovat práva žen na "účast
v politických, sociálních a ekonomických
aktivitách". Dle článku 42 pak mají občané Sýrie
mít právo na svobodné vyjadřování svých
myšlenek či na "pokojnou demonstraci". Syrská
vláda již dříve slíbila uspořádání svobodných
parlamentních voleb do 3 měsíců. Damašek
přislíbila pluralitní parlamentní volby ve lhůtě tří
měsíců.

Írán chce pomoci v posilování libanonské
armády 
V Teheránu se dnes sešel libanonský ministr
obrany Fayez Ghosn se svým íránským
protějškem brigádním generálem Ahmadem
Vahidi, který uvedl, že Írán přispěje k posílení
libanonské armády. Podle íránského ministra
obrany jsou pro posilování Libanonu 3 důvody:
"Libanon čelí hrozbě ze strany Izraele, stejně tak
potřebuje silnou armádu k posílení stability v
regionu a také z toho důvodu, že Západ záměrně
brání rozvoji libanonských ozbrojených sil." Íránský
ministr Ahmad Vahidi také uvedl, že Izrael
podporuje "ozbrojené gangy", které bojují proti
libanonské vládě.

V Teheránu probíhá íránsko-latinskoamerická
konference
V rámci konference zástupci Íránu jednají s
představiteli zemí Latinské Ameriky o možnostech
zlepšování vzájemných vztahů. Podle úředníků
íránského ministerstva zahraničí má Latinská
Amerika zvláštní postavení v zahraniční politice
Íránu kvůli možnostem vzájemné spolupráce kvůli
geografické poloze či přírodním zdrojům. V
současnosti je roční objem obchodu mezi Íránem a
Latinskou Amerikou ve výši 5 miliard dolarů,
přičemž hlavním obchodním partnerem Íránu je
Venezuela.

Tisíce uprchlíků se vrací zpět do Dárfúru
Podle OSN návrat uprchlíků do regionu na západě
Súdánu značí konec války, která začala v roce
2003. Přesto se stále jedná o pouhý zlomek těch,
kteří pod vlivem válečného konfliktu byli nuceni
opustit své domovy. „Lidé se vrací společně.

Připomíná mi to Libanon po skončení občanské
války,“ uvedl Dysane Dorani, šéf mírové mise OSN
pro Dárfúr. Region je po dlouho trvající válce
zničen a chybí zde základní infrastruktura.

Bývalý guvernér Nigérie přiznal vinu za praní
peněz
James Ibori, jeden z nejbohatších a nejvlivnějších
politiků Nigérie, byl vzat do vazby v roce 2010
v Dubaji kvůli údajnému praní špinavých peněz a
podvodu. Ibori byl následně vydán do Londýna,
kde se rozběhlo soudní řízení. Přestože je soud
teprve na začátku, Ibori změnil svou obhajobu a k
činům se přiznal. Podle žalobců se James Ibori
nikdy nestal legitimním guvernérem a veřejné
peníze utrácel peníze pro své potřeby.

Senegal- prezidentské volby naznačují těsné
výsledky
Podle neoficiálních výsledků prezidentských voleb,
které proběhly v neděli 26. února, se v boji o
prezidentské křeslo rozhodne mezi současným
prezidentem Abdoulayem Wadem a bývalým
premiérem Macky Sallem. Podle prvních zpráv
získali oba kandidáti mezi 20-35% hlasů. Navzdory
předvolebním protestům proti kandidatuře
Abdulaye Wadeho, který v čele země stojí už dvě
funkční období, proběhly volby relativně klidně.

Bolívie bude diskutovat s USA o vydání
bývalého prezidenta
Bolívie žádá USA o vydání bývalého prezidenta
Bolívie Gonzála Sáncheze de Lozada. Ten by
mohl po návratu do vlasti čelit obvinění ze zabití.
Vydání bývalého prezidenta je tématem diskuze,
která se odehraje v souladu se smlouvou
podepsanou v listopadu 2011. Ta se zabývá
vzájemným respektem a spoluprací obou zemí.
Bývalý prezident Sánchez de Lozada rezignoval v
roce 2003. Do USA odletěl po té, co byl obviněn ze
zabití, která se stala během tzv. války o plyn. Stála
život 67 lidí a více, jak 400 osob bylo zraněno. Již
v roce 2008 Bolívie poprvé požádala USA o jeho
vydání. Odpovědi se jí nedostalo, hlavně kvůli
špatným vztahům mezi oběma zeměmi.

Evropská komise vyzvala osm států EU k
dokončení transpozice třetího energetického
balíčku
Evropská komise zaslala osmi členským zemím
EU takzvané odůvodněné stanovisko, ve kterém je
vyzvala k dokončení implementace legislativy
"třetího energetického balíčku", přijatého v roce
2009 ve snaze liberalizovat trh s elektřinou a
plynem a vytvořit společný trh s energiemi. V únoru
2011 nejvyšší představitelé členských zemí
potvrdily potřebu dokončit společný trh s energiemi
do roku 2014. Evropská komise zdůraznila, že
otevření trhů konkurenci je klíčové pro zvýšení
konkurenceschopnosti hospodářství EU jako
celku. Z efektivního, vzájemně propojeného a
transparentního trhu by podle ní měli těžit
především spotřebitelé, kteří tak získají větší
svobodu, ale také ochranu při výběru dodavatele
plynu a elektřiny. Termín pro transpozici dvou
směrnic 3. liberalizačního balíčku vypršel 3. března
2011. Bulharsko, Kypr, Nizozemsko, Lucembursko,
Rumunsko, Španělsko a Slovensko však ani téměř
rok poté Brusel neinformovaly o transpozici
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES. V Estonsku
Komise eviduje chybějící přijetí směrnice o
společných pravidlech pro zemní plyn. V celkem
15 upozorněních Komise vyjádřila svůj konečný
postoj k nesplnění povinností a vyzvala státy, aby
přestaly porušovat předpisy. Země mají nyní dva
měsíce na reakci. Další fází sporu je podání žaloby
k Soudnímu dvoru EU. EK zároveň analyzuje

předpisy přijaté v ostatních zemích sedmadvacítky
a v následujících měsících rozhodne, jak bude
postupovat vůči státům, které směrnice provedly
jen částečně nebo nesprávně.

Světová banka: "Čína potřebuje zavést reformy
vedoucí k uvolnění tamního trhu, chce-li i
nadále udržet stabilní ekonomický růst"
To uvedl ve svém prohlášení prezident této
instituce Robert Zoellick. Ekonomika této země se
podle něho nachází ve zlomovém bodě, přičemž
současný růst je podle Zoellicka neudržitelný.
Především je prý nutné předefinovat dosavadní roli
vlády a státních společností. I přes částečné
zpomalování se Čína velmi pravděpodobně do
roku 2030 stane světovou ekonomikou číslo 1.

Moldavsko má potíže s podpisem nové
smlouvy na dodávky ruského plynu
Podle slov moldavského premiéra Vladimira Filaty
je situace složitá, ale země musí problém vyřešit
do 31. března, kdy končí smlouva o dodávkách
plynu mezi ruským Gazpromem a moldavskou
společností Moldovagaz. Tato dohoda měla končit
již 31. prosince 2011, ale byla prodloužena do 31.
března letošního roku s tím, že Moldavsko musí do
té doby předložit konkrétní plán splácení
existujícího dluhu vůči Gazpromu. Podle
premiéra Moldavsko zároveň hledá alternativní
zdroje surovin k ruskému plynu za účelem zajištění
energetické bezpečnosti země.

Ministryně zahraničí USA Hillary Clinton
vyzvala obyvatele Sýrie k odmítnutí vlády
prezidenta Bashara al-Assada
Na konferenci v Maroku vyzvala americká
ministryně zahraničí Hillary Clintonová syrské
obyvatele a především podnikatele a média, aby
ukončili podporu vlády prezidenta Assada. Hillary
Clinton odmítla klasifikaci syrských protestujících
jako teroristů, jak je označuje prezident Assad, a
naopak vyzvala obyvatele země k jejich podpoře.

USA nehodlají po protestech v Afghánistánu
měnit svoji strategii
Americký velvyslanec v Kábulu Ryan Crocker
oznámil, že USA nehodlají redefinovat své závazky
vůči Afghánistánu v souvislosti s vlnami protestů a
násilí. Dále prohlásil, že vláda prezidenta Hamída
Karzáího není připravená na odchod amerických
vojáků a bez jejich přítomnosti by se zhroutila.
Velvyslanec Cocker poukázal na fakt, že americké
vojenské síly neopustí Afghánistán do té doby, než
bude jednoznačně prokazatelné, že nehrozí návrat
teroristické sítě Al-Káida a hnutí Taliban. Kandidát
na amerického prezidenta Mitt Romney se nechal
slyšet, že podporuje přítomnost amerických vojáků
v Afghánistánu, ale požaduje změnu bezpečnostní
strategie v zemi.

Americký prezident Barack Obama se omluvil
afghánskému prezidentu Hamídu Karzáímu za
incident s pálením Koránu
Poté co byly na americké vojenské základně
Bagram spáleny příslušníky americké armády
knihy Koránu a další náboženské texty, se v
Afghánistánu zvedla vlna násilných protestů, které
vyvrcholily granátovými útoky na americké vojáky.
Americký prezident Barack Obama se nyní za
tento incident oficiálně omluvil afghánskému
prezidentu Hamídu Karzáímu.

Kolumbie chce posílit své vztahy s Indií
I to je důvodem k návštěvě kolumbijské ministryně
zahraničních věcí Patti Londo
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Španělský Nejvyšší soud očistil soudce
Baltasara Garzona z porušení zákona o
amnestii 
Španělský Nejvyšší soud očistil soudce Baltasara
Garzona z nařčení z porušení práva o amnestii z
roku 1977 vyšetřováním zločinů spáchaných
během vlády nejvyššího představitele Španělska
Franciska Franka. Dvě pravicové skupiny obvinily
soudce Garzóna z překročení svých pravomocí,
když se snažil stíhat tyto zločiny spáchané mezi
lety 1936 a 1975. Pan Garzon uvedl názor, že na
zločiny proti lidskosti by se neměla vztahovat
amnestie. Začátkem tohoto měsíce mu Nejvyšší
soud zakázal vykonávat soudní praxi po dobu 11
let.

Repsol a Sinopec objevily zásoby ropy u
brazilského pobřeží
Španělská ropná společnost Repsol- YPF a čínská
Sinopec objevily výrazné zásoby ropy v
Atlantickém oceánu. Podle společnosti Repsol-
YPF se jedná o jedno z největších nalezišť
suroviny v oblasti Brazílie. Právě Brazílie
momentálně zažívá svůj vrchol v těžbě ropy. To
hlavně díky tomu, že v jejích vodách se nachází
jedny z největších rezerv suroviny na světě. Podle
odhadů norského Statoilu se v novém nalezišti
nachází přes 250 milionů barelů ropy. Podle
analytiků by se tato čísla mohla ještě zvýšit.

Ministři financí eurozóny se setkají před
sumitem EU 
Oznámil to dnes šéf této skupiny, lucemburský
premiér Jean-Claude Juncker. Ministři mají ve
čtvrtek ověřit splnění podmínek pro získání 2.
záchranného balíčku Řeky, ještě předtím, než
začne další sumit Evropské unie (EU). Po sumitu
představitelů celé 27 členských států se v pátek
odehraje menší sumit 17 členů bloku jednotné
měny. Očekává se také, že Herman Van Rompuy,
dosavadní předseda Evropské rady získá na
sumitu další třiceti-měsíční mandát k výkonu této
funkce.

Němci demonstrovali proti ACTA
Několik států Evropské unie (EU) včetně Německa
již oddálilo ratifikaci této mezinárodní smlouvy.
Největší demonstrace o asi 2 tisících osobách se
odehrála v Mnichově, protesty však proběhly i v
jiných německých městech.

Evropská centrální banka již 2 týdny nekupuje
vládní dluhopisy
Banka tímto působí dojmem, že dočasně
pozastavila kontroverzní program na
snížení výpůjčních nákladů zadlužených států.
Cílem příležitostných nákupy státních dluhopisů
Evropskou centrální bankou (ECB) bylo snižování
úrokových sazeb z úvěrů těžce zadlužených

zemí jako je Itálie nebo Španělsko.

Německý Spolkový sněm podpořil finanční
pomoc pro Řecko
Za program se postavilo 496 poslanců, proti bylo
90 a 5 se zdrželo hlasování. Kancléřka Angela
Merkel  uvedla, že"po rozvážení všech argumentů
pro a proti došla k názoru, že šance, které nabízí
nová finanční pomoc Řecku jsou vyšší, než riziko s
nimi spojené". Cílem tohoto kroku je pomoc Řecku
z ekonomicky vypjaté situace a zajištění stability v
Evropě. Názory samotných Němců na pomoc
Řekům se dle průzkumu však různí. 

Byl zveřejněn seznam 231 jmen nominovaných
na Nobelovu cenu za mír 2012
Seznam nominovaných zahrnuje 188 osobností a
43 organizací, které podle Nobelova výboru
významně přispěly k boji za mír. Mezi
nejvýznamnější osobnosti nominované na cenu
patří bývalý americký prezident Bill Clinton, bývalý
německý kancléř Helmut Kohl, tuniský prezident
Moncef Marzouki, ukrajinská expremiérka Julija
Tymošenko nebo americký vojenský
analytik Bradley Manning, který spolupracoval s
Wikileaks. Na seznamu je rovněž arabská televizní
stanice Al Jazeera, která aktivně vysílala události
tzv. "arabského jara". Laureáti budou vyhlášeni v
prosinci.

Izrael se chystá dodat do Ázerbájdžánu
vojenské systémy v hodnotě 1,6 miliardy
dolarů
Izrael hodlá s Ázerbájdžánem uzavřít dohodu o
dodávce protiletadlových systémů a systému
protiraketové obrany společnosti Israel Aerospace
Industries (IAI) v hodnotě 1,6 miliardy dolarů.
Informaci uvedla agentura PressTV s odvoláním
na oficiální zdroje.

V Turecku a Ázerbájdžánu proběhly
desetitisícové demonstrace, protestující žádali
uznání genocidy v Khojali
Přibližně 50 tisíc Ázerbájdžánců se zúčastnilo
nedělního pochodu hlavním městem Baku, aby si
připomněli 20. výročí jednoho z nejkrvavějších
incidentů války o Náhorní Karabach. Podle
ázerbájdžánské vlády tehdy arménská armáda
pozabíjela více než 600 civilistů, což považuje
za genocidu, Arménie to však rázně odmítá. V
mohutném davu, ve kterém byl i prezident Ilhan
Alijev, se objevily transparenty s výzvami k
mezinárodnímu uznání genocidy, kterou
Ázerbájdžánci kladou na stejnou úroveň s masakry
ve Rwandě (1994) a srbské Srebrenici (1995).
Pochod byl zakončen slavnostním položením
věnců k památníku obětem. Při této příležitosti se
shromáždilo rovněž okolo 20 tisíc lidí v turecké
metropoli Istanbul.

Ruský premiér Vladimir Putin vyjádřil
znepokojení nad rostoucí hrozbou vojenského
útoku na Írán
"Rusko se obává rostoucí hrozby vojenského
úderu proti Íránu", napsal ruský premiér V. Putin
v článku zveřejněném v pondělí v
deníku Moskovskiye novosti. "Pokud se tak
stane, budou následky katastrofální, jejich
skutečný rozsah nelze předvídat," uvedl. Rusko dle
jeho slov navrhuje uznat právo Íránu na rozvoj
civilního jaderného programu, včetně práva na
obohacování uranu výměnou za
dohled Mezinárodní agentury pro atomovou energii
(MAAE) nad jadernými aktivitami země. Premiér
také dodal, že v tomto případě je nutné zrušit
všechny jednostranné a mezinárodní sankce vůči
Íránu. V roce 2011 navrhlo Rusko plán postupného
řešení všech kontroverzních otázek íránského
jaderného programu, na základě kterého by Írán
mohl opět zahájit jednání a zmírnit pochybnosti
MAAE o svých jednotlivých jaderných aktivitách, za
což by byl "odměněn" cestou částečného
zrušení sankcí.

Ukrajinské a ruské bezpečnostní služby údajně
zmařily pokus o atentát na ruského premiéra V.
Putina
Informoval o tom hlavní ruský federální televizní
kanál První kanál. Podle něj zadržela ukrajinská
policie při speciální operaci tři osoby - občany
Ruské federace - podezřelé z organizace
atentátu. Informace se objevila na počátku
posledního týdne předvolební kampaně před
prezidentskými volbami v Rusku, které proběhnou
4. března. Kandidát na prezidentský úřad a vůdce
strany Spravedlivé Rusko Sergej Mironov, jenž je
zároveň bývalým členem federální Rady
bezpečnosti, označil informaci o pokusu o atentát
na Vladimira Putina a následnou destabilizaci
politické situace v zemi za věrohodnou. Spekulace
o tom, že tato informace je nepravdivá a byla
vypuštěna za účelem zvýšení ratingu Vladimira
Putina je podle S. Mironova nesmyslná, kandidát
nicméně nevyloučil možnost toho, že zpráva o
útoku byla záměrně zveřejněna až před
volbami, jinak by se na ni dle jeho slov "do měsíce
zapomnělo".

Soud se společností BP byl odložen
Soudce Carl Barbier oznámil odsunutí soudního
procesu se společností BP, která je odpovědná za
ropnou katastrofu plošiny Deepwater Horizon.
Důvodem tohoto rozhodnutí je snaha nalézt
způsob odškodnění obětí katastrofy. Stání začne
5. března.
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z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
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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