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Britský diplomatický personál stažen se Sýrie
Ministr zahraničních věcí William Hague uvedl, že
"Obavy o bezpečnost nutí Velkou Británii, aby
stáhla svůj diplomatický personál ze Sýrie," Děje
se tak v důsledku pokračujících násilných střetů v
Homsu. "Nyní soudíme, že zhoršení bezpečnostní
situace v Damašku staví personál a prostory
našeho velvyslanectví v Damašku do riskantní
situace, proto jsme se rozhodli stáhnout
zaměstnance odpovídajícím způsobem,
"uvedl Hague. Britský personál opustil Sýrii 29.
února a brzy se vrátí do mateřské země.

Finsko schválilo nákup amerických raket
vzduch-země za 178,5 milionů eur
Finské ministerstvo obrany oznámilo schválení
nákupu blíže nespecifikovaného množství raket
dlouhého doletu ASSM AGM-158 pro letouny
Hornet F-18 finského letectva od společnosti
Lockheed Martin.

Německá kancléřka komentovala nynější
situaci v EU 
"Díky pomoci Evropské centrální banky (ECB)
získala Evropa chvíli oddechu, riskuje však, že
nezíská zpátky důvěru, pokud nebude pokračovat
v oživování svých ekonomik," uvedla německá
kancléřka Angela Merkel. "My politici máme nyní
čas na podporu konkurenceschopnosti, růstu
ekonomik a nápravu situace na trhu práce,"
pokračovala v proslovu při příjezdu na summit EU. 

USA prodaly Íránu 120 000 tun pšenice - Írán
shromažďuje obří zásoby potravin
Írán zakoupil k překvapení většiny Američanů od
USA 120 000 tun pšenice, jak uvádí ve svém
prohlášení americké ministerstvo zemědělství s
tím, že prodej pšenice do Íránu není nelegální.
Sankce Západu na Írán v posledních měsících
stále více ohrožují íránský export a import, což
vede Írán k uskutečňování barterových dohod ve
snaze zajistit dostatečně velké zásoby základních
potravin pro 74 milionů obyvatel. Jen v únoru Írán
zakoupil nebo směnil již 2 miliony tun pšenice z
Ruska, Německa, Kanady, Brazílie a Austrálie,
přičemž v nejbližších dnech očekává uzavření
dohody o dovozu 1 milionu tun pšenice z
Pákistánu.

Rumuni a Srbové se dohodli na požadavcích
Rumunů ohledně minority Vlachů
Vlachové, menšina obyvatel rumunského původu
žijících v Srbsku, bude mít právo na sebeurčení.
Tento požadavek bránil konsensu 27 států o
udělení Srbsku statusu kandidátské země
Evropské unie (EU).

Američané čelící v Egyptě obvinění mimo jiné
ze špionáže zemi letecky opustili
16 amerických občanů, kteří byli zaměstnanci
nevládních organizací působících v Egyptě
podezřelých egyptskými úřady ze špionáže ve
prospěch CIA a kteří byly obvinění z přijímání
nelegálních finančních prostředků ze zahraničí,
provádění politické činnosti, která nesouvisí s jejich
prací a provozování své činnosti bez potřebné
licence, opustili dnes Egypt. To jim bylo umožněno
poté, co byl nejprve odročen soud s nimi a poté
také  včera zrušen zákaz vycestování. (čtěte více
zde)

Syrská armáda porazila povstalce ve městě
Homs, Červený kříž již obdržel povolení zahájit
humanitární pomoc
Povstalecká Svobodná syrská armáda (FSA)
vyklízí po 26 dnech bojů město Homs, které se
podařilo dobýt zpět syrské armádě loajální syrské

vládě. Podle agentury Reuters rebelové opouštějí i
svou nejsilnější baštu ve městě, čtvrť Baba Amro,
kvůli nedostatku munice a zásob. FSA označuje
své jednání za "taktický ústup". Mezinárodní výbor
Červeného kříže (ICRC) uvedl, že syrské úřady již
vydaly povolení pro ICRC zahájit dopravování
humanitární pomoci do města Homs.

Argentina by mohla znovuzavést lety na
Falklandy
Tak se vyjádřila prezidentka Cristina Fernández na
ceremoniálu začátku nového legislativního roku.
Letadla by mohla létat mezi Buenos Aires a
Falklandskými ostrovy. Na možnost přerušení
letecké dopravy reagovalo Spojené království
obnovením plánů k výstavbě letiště na ostrově
Svatá Helena. Při svém projevu se vyjádřila i k
,,militarizaci" Falkland, kvůli níž podala Argentina
oficiální stížnost k OSN. Podle jejích slov je na
ostrovech 2 955 obyvatel, z nichž je 1 000 osob je
příslušníky britské armády.

Prezident Venezuely je po operaci
Podle svých slov se prezident Hugo Chávez cítí po
operaci, která proběhla během pondělní noci,
výborně. Tým kubánských lékařů mu odstranil
maligní lézi, která se nacházela v oblasti pánve.

Čínská výroba v únoru opět zaznamenala
vzestup
To je klíčové především pro čínský export a také
pro zmírnění obav o zpomalování celé tamní
ekonomiky. "Ekonomika nabírá stabilní trend",
řekl Zhang Liqun, člen Výzkumného a rozvojového
centra Státní rady.

Čína označila Filipíny za iniciátora dalšího
napětí v Jihočínském moři
Důvodem jsou prý povolení od filipínské vlády,
která získaly dvě těžařské společnosti na ucházení
se o zakázky spojené s těžbou ropy a zemního
plynu ve sporných oblastech Jihočínského moře.
Průzkum těchto oblastí přitom nedávno málem
vyvolal střet mezi oběma státy. Filipíny nedávno
oznámily zahájení výběrových řízení pro těžbu v
oblastech vzdálených 79 kilometrů od jejich
pobřeží.

Pákistánská vláda brání projekt na vybudování
plynovodu z Íránu
Pákistán bude usilovat o vybudování plynovodu
mezi ním a Íránem i přes tlak mezinárodního
společenství, uvedl ministr zahraničí Hina Rabbani
Khar. To řekl v reakci na projev americké
ministryně zahraničí Hillary Clinton, která varovala,
že by dohoda mohla vyvolat uvalení sankcí ze
strany USA. Pákistánská vláda však tvrdí, že by
tento mnohamiliardový projekt pomohl vyvést zemi
z energetické krize. Írán by měl zásobovat
Pákistán zemním plynem od roku 2014. Mezi
oběma státy je přitom v jednání několik dalších
obchodních i energetických kontraktů.

Četné protesty zabránily znovuotevření
parlamentu na Maledivách
Země se potýká s nestabilitou již posledních
několik měsíců, přičemž situace vyvrcholila
nedávnou rezignací prezidenta Mohameda
Nasheeda. Ten tvrdí, že byl k rezignaci přinucen
armádou a celý čin označil za "převrat". Dav
demonstrantů se shromáždil před budovou
parlamentu, ve které byly přerušeny veškeré
komunikační kanály. Podle neověřených zpráv
došlo i k potyčce mezi samotnými poslanci.

Soudce zamítl udělení milosti bývalému
guatemalskému prezidentovi
Guatemalský soud zamítl žádost bývalého
prezidenta EfrainaRios Montteho, která se týkala
udělení milosti. Tento bývalý prezident byl obviněn
ze zločinů proti lidskosti a z genocidy indiánů.
 Zločinů se měl dopustit během své vlády mezi lety
1982- 83. Soudce žádost okomentoval se slovy, že
,,zákon o národním usmíření, který byl schválen na
konci guatemalské občanské války, negarantuje
milost těm, kteří se provinili zločiny proti lidskosti".

Pákistán ruší další obchodní omezení vůči Indii
Pákistánská vláda uvedla, že by většina doposud
zachovaných restrikcí měla být stažena do
prosince 2012. Vzájemný obchod mezi oběma
zeměmi po letech nedůvěry zažívá výrazný růst.
Tento krok je součástí dohody o liberalizaci
obchodu mezi oběma zeměmi učiněné v minulém
roce.

Světová banka: "Míru chudoby na zemi se daří
snižovat"
OSN na přelomu tisíciletí definovala tzv. cíle
tisíciletí, mezi něž patří i snížení celosvětové
chudoby. Podle Světové banky se tento cíl
v nejméně rozvinutých zemích daří plnit. Za
snížením chudoby stojí především rozsáhlé čínské
investice do rozvojových ekonomik. „Nyní jsme
přesvědčeni, že rozvojový svět jako celek dosáhl
prvního cíle tisíciletí a to navzdory krizi v roce
2010,“ řekl Martin Ravallion, ředitel výzkumné
divize Světové banky.

Uganda chce otevřít třetí tábor pro uprchlíky
Podle ugandského ministra pro uprchlíky Stephena
Malinga nejméně 100 lidí každý den překročí
hranici Ugandy ve snaze uniknout násilí
v Demokratické republice Kongo. Uprchlické tábory
v Nakivale a Oruchinga jsou podle Malinga už
přeplněné. Od listopadových voleb uprchlo ze
země na 3000 obyvatel. Několik rebelských skupin
ovládá od konce občanské války v roce 2003
východ Demokratické republiky Kongo, který je
bohatý na nerostné suroviny.

Vládnoucí strana v Jihoafrické republice
vyloučila ze svých řad kritika současného
prezidenta
Třicetiletý Julius Malema, který se stal vůdcem
jihoafrické mládeže v zemi, byl vyloučen
z vládnoucí strany African National Congress.
Malema patřil k největším odpůrcům současného
prezidenta Jacoba Zumy. Julius Malema v politice
využíval agresivní populistický styl a požadoval
znárodnění dolů a nahrazení Zumy v čela státu.

Premiér v Lesothu vystoupil z vlastní strany
Premiér Pakalitha Mosisili odešel ze
strany Lesotho Congress for Democracy, v níž byl
patnáct let politicky aktivní, a připojil se k nově
zformovanému hnutí Democratic Congress, které
má v současném parlamentu lehkou většinu.
„Poslední dva roky jsem se snažil zabránit
postupnému rozkladu Lesotho Congress for
Democracy. Bohužel marně,“ uvedl Mosisili jako
důvod vystoupení ze strany. Lesotho je jedno
z posledních království v Africe. Pakalitha Mosisili
se poprvé stal premiérem v roce 1998.

Dva příslušníci americké armády zabiti
pravděpodobně afghánským vojákem a jeho
komplicem
Dva vojáci byli dnes zastřeleni dvěma Afghánci,
z nichž jeden byl pravděpodobně voják a druhý
civilista. Událost, ke které došlo na jihu země,
vyvolává další otázky v souvislosti se spolehlivostí
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nově vycvičených afghánských ozbrojených
složek. Ke střelbě došlo pouhý týden po usmrcení
dvou amerických důstojníků v budově jednoho
z afghánských ministerstev. NATO, Velká Británie,
SRN i Kanada v reakci stáhly své poradce ze
všech ministerstev. Podle Pentagonu bylo od roku
2007 doposud zabito v rámci podobných vnitřních
útoků více než 70 příslušníků ozbrojených sil, které
operují v zemi v rámci NATO. Anonymní zástupce
afghánské vlády uvedl, že „v rámci afghánské
armády je mnoho sympatizantů Talibanu a i přes
důkladnější prověrky se budou podobné incidenty
pravděpodobně opakovat. Vláda na jejich řešení
potřebuje více času, prostředků a lidských zdrojů.“.

Kontroloři rozpočtů EU vyzvali Nizozemsko ke
zpřísnění pravidel ohledně svého rozpočtového
deficitu
Kontroloři rozpočtů Evropské unie (EU) vyzvali
Nizozemsko,aby uplatnilo stejně přísná pravidla
vůči zhoršujícímu se stavu jeho veřejných financí,
jaké požaduje například od Řecka. Nizozemská
vláda uvedla, že prozatímní deficit rozpočtu pro rok
2012 by měl stoupnout z očekávancýh 4,1% na
4,5% HDP.

Prezident Obama vystoupí v New Hampshire
Americký prezident B. Obama dnes vystoupí
v domácím státě svého největšího rivala na
prezidentský post Mitta Romneyho s projevem
věnovaným energetické problematice. Právě téma
energie se stalo jedním z ústředních bodů
předvolebního období především kvůli zdražování
paliv. Republikánští kandidáti opakovaně kritizovali
administrativu Bílého domu i samotného
prezidenta mj. za negativní postoj ke stavbě
nového ropovodu do Kanady „Keystone XL“ a
dávají mu zodpovědnost za neustálé zvyšování
cen pohonných hmot. Prezidentská kancelář se
vyjádřila, že „prezident v projevu objasní, že
zatímco za jeho působení v úřadu došlo k nárůstu
domácí produkce ropy, nebude toto zvýšení
samotné stačit k zastavení celkového růstu cen
pohonných hmot v USA.“

Řecko zvyšuje bezpečnostní opatření po
krádeži v muzeu
V reakci na ozbrojenou loupež v muzeu v
Olympii Řecko podniká kroky ke
zvýšení bezpečnosti ve
svých archeologických lokalitách a muzeích, uvedl
ministr kultury Pavlos Geroulanos ve čtvrtek.

Začal dvoudenní summit EU v Bruselu
Na jednáních by se mělo rozhodnout o
udělení kandidátského statusu Srbsku, měl by být
zvolen předseda Evropské rady pro další 2,5 leté
období, jímž pravděpodobně zůstane Herman Van
Rompuy a mělo by dojít k podpisu smlouvy o

fiskální zodpovědnosti, kterou prozatím vetovaly
Velká Británie a Česká republika. Dle představitelů
těchto dvou států je důležité především
pokračování v posilování a dalším budování
vnitřního trhu.

Američtí poradci pro Severoatlantickou alianci
opouští Afghánistán
Někteří poradci pro NATO v Afghánistánu se po
nedávných nepokojích vrací zpět do USA. Po
incidentu s pálením Koránu na americké základně,
se vzedmula vlna nepokojů po celém Afghánistánu
a došlo k zabití dvou amerických důstojníků na
Ministerstvu vnitra v Kábulu. Někteří poradci pro
NATO jsou v reakci na tyto události stahováni zpět
do Spojených států.

Sumit EU: Řecko na finanční pomoc od
veřejných věřitelů počká další týden
Řecko nezíská finanční prostředky z druhého
záchranného balíčku Evropské unie (EU) a
Mezinárodního měnového fondu (MMF),  dokud
jeho soukromí věřitelé nedají konečný souhlas k
výměně části dluhopisů. Dohodli se na tom
představitelé EU, ačkoliv šéf ministrů financí
Jean-Claude Juncker uvedl, že země splnila vše
potřebné pro získání této pomoci. Poslední reformy
v Řecku schválil parlament ještě dnes ráno. 

Americká diplomacie považuje situace v
Severní Koreji za mírně optimistickou
Poté co představitelé Severní Koreje požádali
Spojené státy americké o potravinovou pomoc,
přislíbila Severní Korea ukončení prohlubování
svého jaderného programu a návrat
k multilaterálnímu jednacímu stolu ohledně
nukleární problematiky. Americká ministryně
zahraničí Hillary Clinton označila tento krok za
mírně optimistický.

OSN odsoudila porušování lidských práv v
Sýrii
Rada pro lidská práva při OSN ve čtvrtek 1. března
přijala rezoluci, kterou odsoudila „rozšířené a
systematické“ porušování lidských práv v Sýrii.
Podle propočtů OSN zahynulo při téměř jeden rok
trvajícím konfliktu mezi syrskou vládou a povstalci
7500 lidí. Rada také v rezoluci zmínila rostoucí
odpor mezinárodního společenství k vládě
syrského prezidenta Bashara Al-Assada.

Izrael jedná se Spojenými státy o Íránu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navštíví
Spojené státy Americké, aby jednal s americkým
prezidentem Barackem Obamou ohledně událostí
v Íránu. Předmětem jednání bude především
íránský jaderný program a potenciální nukleární
hrozba. Izraelští představitelé citují komisi OSN,
podle které se výzkum Teheránu přiblížil k výrobě

jaderné bomby. USA varují Izrael před
jednostranným vojenským útokem. USA
zdůrazňují, že bude chvíli trvat, než se projeví
účinky sankcí uvalených na Íránskou centrální
banku.  Americký ministr obrany Leon Panetta také
upozornil, že případný vojenský úder na Írán
nemusí přinést žádoucí efekt.

Před summitem EU se v Londýně sejde britský
premiér s českým premiérem
Těsně před summitem EU se dnes v Londýně
sejde britský premiér David Cameron a premiér
České republiky Petr Nečas, aby podle vyjádření
českého premiéra projednali a společný postup na
summitu. Spojené království a Česká republika
jsou jediné dvě země EU, které se odmítly zavázat
ke smlouvě o fiskální odpovědnosti. Český premiér
také uvedl, že je předsedou britské vlády v
poslední době "poměrně často" v kontaktu a že
obě země znají vzájemně své pozice a "ladí" svůj
společný postoj v EU. Češi spolu s Brity požadují
především posílení konkurenceschopnosti a
dokončení tvorby jednotného evropského trhu.

Konflikt mezi EU a Běloruskem pokračuje,
zdejší média mlčí
Dle jednoho z ambasadorů EU, který se vyjádřil
pro službu EUobserver, ambasadoři unie se
nemusí vrátit do Běloruska do doby, než budou
propuštění všichni političtí vězni. Kromě unijních
představitelů Bělorusko požádalo o opuštění země
i polské velvyslance. Právě ministr zahraničních
věcí Polska Radoslaw Sikorski se včera setkal s
jeho německým a francouzským protějškem
- Guidem Westerwelle a Alainem Juppé. Tito
ministři společně zkritizovali běloruský režim.
Mluvčí běloruského ministerstva zahraničí Andrej
Sawinach  uvedl, že "Brusel si vybral cestu
eskalace konfliktu, která nikam nevede". Dle
portálu Tut.by režim plánuje zákaz výjezdu ze
země pro velkou skupinu opozice a novinářů.
Zdejší média o konfliktu neinformovaly.

Byla stanovena data k prezidentským volbám v
Egyptě
Egyptské prezidentské volby se budou konat
23.-24. května a výsledky pak budou vyhlášeny 21.
června 2012, uvedl to Nejvyšší výbor pro
prezidentské volby. Egyptská Nejvyšší vojenská
rada se dříve zavázala předat moc do rukou civilní
vlády ihned poté, co bude zvolen nový prezident,
ovšem datum pro předání stále není
stanoveno. Šéf volební komise Farouk Sultan v
televizním vysílání uvedl, že volební kampaň pro
prezidentské kandidáty bude trvat 21 dní a začne
30. dubna.
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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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