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Rusko: "rebelové se v Sýrii dopouští útoků na
infrastrukturu, školy i nemocnice a mučí civilní
obyvatelstvo"
Zástupce ruského velvyslance v Sýrii Michail
Lebedev uvedl v reakci na zasedání jednodenního
humanitárního fóra o Sýrii v sídle OSN v Ženevě,
že syrští povstalci se dopouští po celé zemi
rozsáhlých útoků na syrskou infrastrukturu včetně
škol a nemocnic. Dále Lebedev tvrdí, že rebelové
mučí civilní obyvatelstvo a že v Sýrii je podle jeho
odhadů minimálně 15 000 členů různých
teroristických organizací ze zahraničí, kteří bojují
proti syrské vládě. Podle slov ruského diplomata
jde počet těchto bojovníků vzhledem k
nekontrolovatelným syrským hranicím velmi těžko
přesně určit.

Somálský al Shabaab se spojil s islamisty v
Puntlandu - povstalci podle expertů mohou
nabírat nový dech
Militantní islamisté z povstalecké skupiny al
Shabaab zahájily svou aktivitu na severovýchodě
Somálska proti jednotkám prakticky nezávislého
somálského státu Puntland, který je připraven stát
se autonomní federativní součástí Somálska. Hnutí
al Shabaab oznámilo, že chce získat kontrolu nad
Puntlandem a zrušit všechny těžební licence na
ropu a zemní plyn, které vlastní západní těžební
společnosti. Minulý měsíc totiž kanadská
společnost Africa Oil Corp spolu s australskými
společnostmi Red Emperor a Range Resources
zahájili průzkumné vrty v oblasti, kde se odhadují
zásoby až na 300 milionů barelů ropy. Zároveň po
útoku na vojenské jednotky státu Puntland přišlo
oznámení, že se al Shabaab spojuje s
islamistickou milicí působící v Puntlandu v okolí
přístavního města Bosasso, což by dle
bezpečnostních expertů mohlo vést k opětovnému
zatlačení doposud úspěšné ofenzivy sil Africké
unie na jihu Somálska. Šéf hnutí al
Shabaab Muktar Abu Zubeir a hlava
puntlandských islamistů Yasin Khalid Osman
podepsali alianci a společnou výzvu ke svaté válce
proti křesťanům a nevěřícím v Somálsku.

Bezpečnostní síly Somalilandu potlačili
demonstrace za stát Khaatumo
Bezpečnostní síly Somalilandu se střetli s
demonstranty ve městě Las Anod a podle svědků
agentury PressTV došlo ke střelbě do davu.
zraněni byli 4 lidé a nejméně 30 demonstrantů bylo
zatčeno. Důvodem protestů bylo vyjádření podpory
nově vyhlášeného státu Khaatumo, který je
spornou oblastí ležící mezi Somalilandem a
Puntlandem. Protestující obviňují síly Somalilandu
z tvrdého potlačování příznivců Khaatuma. Oblast
města Las Anod je místem častých střetů mezi
vojenskými jednotkami "de facto" nezávislé, ale
neuznávané Repubiky Somaliland a bojovníky za
stát Khaatumo.

Generální volby v Belize vyhrála vládnoucí
strana
Ve včerejších generálních volbách usilovala
vládnoucí Spojená demokratická strana ( UDP) o
své druhé volební období. Díky výsledku voleb na
postu premiéra zůstává Dean Barrow. UDP vyhrála
většinu z 31 křesel parlamentu. Ve volbách se
střetlo 5 politických stran a asociací, které se
snažily přesvědčit voliče, kterých je v Belize
registrovaných na 178 000.

Rada bezpečnosti OSN analyzuje situaci na
Haiti
Hlavním tématem analýzy byla diskuze o
pokrocích Mise OSN pro stabilizaci Haiti (
Minustah), během níž šéf Minustah Mariano

Fernández a generální tajemník OSN Ban Ki-moon
přednesli zprávu o pokrocích akce v období mezi
srpnem 2011 do února 2012. Generální tajemník
především vyzval pracovníky mise, aby byli
jednotní. Reagoval tak na nedávné protesty
haitských vojáků. Dále se jednalo i o politické
situaci na Haiti, především o rezignaci premiéra
Garryho Conille. Podle generálního tajemníka je
jeho rezignace důsledkem trvajících srážek
soudních a zákonodárných složek haitské vlády.

Protesty v Ekvádoru proti hornickým projektům
Několik stovek osob, zejména ekvádorských
domorodců, se vydalo na dvoutýdenní pochod,
během něhož protestují proti hornickým projektům
velkého měřítka. Pochod se započal v ekvádorské
části Amazonie, kde čínská těžební společnost
byla pověřena k vypracování plánů pro velký
měděný důl. Hlavní ekvádorská společnost
domorodců Conaie uvedla, že ,,větší hornické
projekty budou znamenat znečištění vodních toků
nebo nucené stěhování obyvatel". Podle
prezidenta Rafaela Correy větší hornické projekty
pomohou potřebnému rozvoji země.

Magazín Forbes zveřejnil žebříček nejbohatších
osob
Na prvním místě žebříčku, který každoročně
vypracovává magazín Forbes, se po třetí v řadě
umístil mexický magnát Carlos Slim, jehož
předmětem zájmu jsou zejména telekomunikace.
Jeho majetek se odhaduje na 69 miliard dolarů.
Pan Slim je následován zakladatelem společnosti
Microsoft Billem Gatesem a americkým investorem
Warrenem Buffettem. Největší pád od minulého
roku zaznamenal indický ocelový magnát Lakshmi
Mittal, který se nyní umístil na 21. místě, což
znamená propad o 10 míst.

Na Summit Amerik nebude pozvána Kuba
I přes výhružky některých latinskoamerických,
především levicových, států oznámil kolumbijský
prezident Juan Manuel Santos, že delegace Kuby
nebude na summit pozvána. Po svém setkání s
gen. Raúlem Castrem prezident Santos uvedl, ,,že
bez souhlasu všech účastněných zemí nemůže být
kubánská delegace pozvána na Summit Amerik v
Cartageně. Proti její přítomnosti se stavěly hlavně
Spojené státy, podle nichž by se summitu měly
účastnit pouze demokratické země. Podle Kuby
je,,nepozvání její delegace nepřijatelné". Z tohoto
závěru obvinila především Spojené státy. Summitu
Amerik, který se letos koná v kolumbijské
Cartagena de las Indias, se účastní členské země
Organizace amerických států ( OAS). Právě z této
organizace byla Kuba roku 1962 vyloučena z
důvodu nedemokratického politického systému.

Polsko odmítá úsilí EU o další snižování emisí
CO2
Polsko naznačilo, že je proti plánu Evropské unie
(EU) pro výraznějšího snižování uhlíkových emisí.
Toto téma je jedním z bodů agendy setkání
ministrů životního prostředí, které se uskuteční již v
pátek. Dánsko,které v současné době řídí jednání
unie, má podporu Velké Británie, která vyzvala ke
25% snížení emisí CO2 do roku 2020. Oproti
původním cílům byl nyní zaznamenán nárůst o
5%. Polsko se však obává, že tento krok povede
ke zvyšování cen energie a možných nákladů na
změny nebo ukončení provozu svých uhelných
elektráren, které poskytují levnou elektřinu pro
průmysl. Dle poslkého deníku Gazeta Wyborcza
bude země plán představený na zítřejším jednání
vetovat.

OECD varuje před rozdíly v platovém
ohodnocení Němců, ženy stále vydělávají méně
Dle nedávné studie Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj (OECD) německé ženy
pracující na plný úvazek vydělávají o 22% méně
než jejích kolegové na srovnatelných pozicích.
Situace se prý v posledních letech příliš nezměnila.
Důvodem je dle některých pozorovatelů
přetrvávající "tradiční smýšlení", které vidí muže
jako hlavní přispívatele do rodinného rozpočtu, což
může být důvodem, proč je jim nabízeno lepší
platové ohodnocení.

Řecko zapojeno do řešení syrské krize
Řecký ministr zahraničí Stavros Dimas se setkal se
tříčlennou delegací syrského
Národního koordinačního výboru pro
demokratickou změnu (NCC), vedenou aktivistou
za lidská práva Haithamem Mannou. Setkání se
uskutečnilo v rámci mezinárodního úsilí o nalezení
mírového řešení krize v Sýrii. Ministr během
jednání znova naléhal
na potřebu okamžitého příměří,
ochranu neozbrojených občanů a možnost
poskytnutí humanitární pomoci a požádal, aby
byl informován o nejnovějším vývoji. Zástupci
syrské opozice ocenili postoj Řecka
a upozornili na dlouhodobé přátelské vazby a
vzájemný respekt mezi oběma národy. Uvedli
také, že Řecko má silnou pozici v regionu Blízkého
východu, což je důvodem, proč je jeho pozice
velmi důležitá v kontextu úsilí o mírové řešení
syrské krize.

Vatikán poprvé označen americkým
ministerstvem zahraničí za "stát s důvody k
obavám" ohledně praní špinavých peněz
Americké ministerstvo zahraničí poprvé označilo
Vatikán jako potenciálně náchylný k
praní špinavých peněz, společně
s 67 dalšími zeměmi. Informovala o tom agentura
AFP. Výroční zpráva Mezinárodní strategie pro
kontrolu drog tohoto oddělení označila Vatikán za
stát "s důvody k obavám". Stejné označení získala
i Česká republika, Albánie, Egypt, Severní Korea,
Malajsie, Vietnam, či Jemen. Vatikán poprvé
zahájil program proti praní špinavých peněz v
loňském roce a dle informací AFP potrvá rok, než
bude možno posoudit, zda-li byl program úspěšný.

Makedonský ministr obrany: "Makedonie bude
pokračovat v reformách bez ohledu na
výsledek summitu NATO"
"Makedonie nezmění proces svých reforem, bez
ohledu na výsledek summitu NATO v Chicagu",
řekl ministr obrany Fatmir Besimi pro zdejší
média. "Země má otevřenou pozvánku do členství
v NATO a až bude problém pojmenování země
vyřešen, stane se pozvání oficiálním," poznamenal
také ministr.

Začne výstavba propojovacího plynovodu
Rumunska a Bulharska 
Propojovací plynovod, který povede přes řeku
Dunaj v Ruse/Giurgiu, bude vystavěn bulharskou
společnosti Bulgartransgaz ve spolupráci s její
rumunským protějškem, jímž je Transgaz.
Bulharsko se rozhodlo pro propojení své sítě
dodávek zemního plynu s Rumunskem po sporu
Ruska s Ukrajinou v roce 2009, který vedl k
zastavení dodávek zemního plynu do Bulharska po
dobu 3 týdnu v průběhu zimy. Tato "plynová krize"
ukázala téměř 100% závislost Bulharska na
ruských dodávkách. V únoru 2011 Evropská
komise (EK) rozhodla, že každý člen EU by měl
mít alespoň 2 zdroje dodávek plynu a elektřiny do
roku 2014, aby se předešlo podobné krizi.
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Evropská centrální banka ponechala základní
úrok na 1%
Poté, co minulý týden Evropská centrální banka
(ECB) půjčila komerčním bankám téměř 530
miliard eur, se na měsíčním zasedání Rada
guvernérů banky dohodla ponechat základní úrok
na rekordním minimu 1%. Tento stav tak potrvá již
třetí měsíc v řadě.

Po 12 letech soud otevírá havárii Concordu
Dnes ve Francii začal odvolací soud v případu
havárie nadzvukového letadla Concorde
společnosti Air France, která v roce 2000 způsobila
smrt 113 osob. V roce 2010 soud vynesl rozsudek,
dle něhož nese zodpovědnost za nehodu americká
společnost Continental Airlines a její
mechanik John Taylor. Oba aktéři se proti
rozsudku odvolali.

Nezaměstnanost v Polsku v únoru vzrostla na
13,5% 
Oproti lednu 2012 stoupla nezaměstnanost o
0,3%. Ve čtvrtek tyto údaje zveřejnilo polské
ministerstvo práce. Míra nezaměstnaných, kteří si
hledají práci, se tak nyní v zemi pohybuje na 2,17
milionech osob.

Komisař EU pro rozšiřování se setká s
makedonským premiérem Gruevskim
Nové kolo jednání na vysoké úrovni je dle
komisaře Evropské unie (EU) Štefana Fuleho
stejně důležité pro Makedonii, region, jakožto pro
celou EU. Příští týden by se zástupci těchto dvou
stran měli setkat ve Skopji. Klíčovými body agendy
budou: reforma veřejné správy, svoboda tisku,
zlepšení volebního procesu a rozvoj tržního
hospodářství.

K výměně části řeckých dluhopisů se přihlásilo
již 60% soukromých věřitelů
Informovala o tom dnes agentura Bloomberg.
Výměna těchto dluhopisů musí být
dokončená dříve, než eurozóna dá svůj konečný
souhlas k záchranné pomoci zemi. Rozhodnutí by
mělo být přijato v pátek 9. března. Termín nabídky
výměny dluhopisů vyprší dnes v 21 hodin. K
uskutečnění výměny se musí k tomuto kroku
zavázat alespoň 75% soukromých věřitelů.

Irská policie odstranila tábor demonstrantů
Occupy Dame Street 
Tento tábor se inspiroval hnutím Occupy Wall
Street a usadil se před Irskou centrální bankou v
Dublinu. Organizátoři skupiny nechtěli uvolnit místo
pro každoroční průvod u příležitosti dne Svatého
Patrika, proto musela zasáhnout irská policie. Toto
místo demonstranti okupovali od října loňského
roku.

Velká Británie odmítá "pauzu" v rozšiřování
Evropské unie
Dle státního tajemníka pro evropské záležitosti
britského ministerstva zahraničí Davida Lidingtona,
pokud se jedná o evropskou zemi, která splňuje
kritéria pro vstup do Evropské unie (EU), mělo by jí
to být povoleno bez jakýchkoliv dalších námitek.
Stejný názor zastává Lotyšsko, dle kterého by
měla být vedená jednání i se
státy bývalého Sovětského svazu - Gruzii,
Moldávii, Ukrajinou a také Tureckem, s kterým se o
možném vstupu do EU jedná již několik let. Dle
některých názorů kvůli vysokému zadlužení
státních rozpočtů podpora dalšího rozšiřování unie
v řadě členských států poklesla.

Začala stávka zaměstnanců aerolinií Croatia
Airlines
Kvůli té bylo zrušeno několik desítek domácích
letů. 24 hodinovou stávkou chtějí zaměstnanci
aerolinek upozornit na, dle jejich názoru, špatné
vedení firmy, které společnosti Croatia Airlines
způsobilo finanční ztráty.

Malta ratifikovala Smlouvu o přistoupení
Chorvatska do EU
Malta v pondělí jako pátý z 27 členských států
ratifikovala Smlouvu o přistoupení Chorvatska do
Evropské unie, k němuž má dojít v polovině roku
2013. Informovalo o tom chorvatské ministerstvo
zahraničí ve své tiskové zprávě. Maltský parlament
podle ní schválil smlouvu o přistoupení
jednomyslně. Chorvatský velvyslanec Tomislav
Vidosevic minulý týden navštívil Maltu, kde se
zúčastnil parlamentního zasedání věnovaného
diskuzi o ratifikaci a projednal bilaterální spolupráci
s bulharskými představiteli. Velvyslanec se rovněž
setkal s mluvčím opoziční labouristické strany
Georgem W. Vellou.

Bulharská ekonomika zaznamenala v roce 2011
nárůst o 1,7%
HDP Bulharska zaznamenal v roce 2011 1,7
procentní nárůst ve srovnání s rokem 2010,
informoval bulharský národní statistický úřad. HDP
per capita dosáhl v roce 2011 výše 5 168,7 eur. Na
konci roku 2011 bulharský ministr financí Simeon
Djankov oznámil, že hospodářský růst o 3,7%
předpovídaný na rok 2012 Zákonem o státním
rozpočtu byl příliš optimistický, a bulharská vláda
snížila svůj odhad na 2,3%.

Estonsko zavře do konce roku 2012 své
velvyslanectví v Bulharsku
Estonsko přijalo rozhodnutí uzavřít do konce
tohoto roku své velvyslanectví v Sofii kvůli nízkému
zájmu o ekonomickou a obchodní spolupráci
mezi oběma zeměmi, informovalo estonské
ministerstvo zahraničí. V průběhu tohoto roku bude

postupně probíhat rušení smluv a snižování počtu
zaměstnanců velvyslanectví.

Ropné společnosti si jsou kvůli deklaraci
autonomie na východě Libye nejisté svými
kontrakty na těžbu ropy
Události na východě Libye, kde byla vyhlášena
Rada pro správu Kyrenaiky a deklarována
autonomie, vzbuzují obavy u mezinárodních
ropných koncernů, které zde provozují nebo se
chystají zahájit těžbu ropy. Podle analytiků totiž
hrozí reálné nebezpečí, že po vyhlášení autonomie
budou ropné společnosti nuceny vyjednávat nové
smlouvy o těžbě a průzkumech s Radu pro správu
Kyrenaiky jakožto novým svrchovaným subjektem
v oblasti. V oblasti Kyrenaiky se totiž nachází
většina libyjské ropy a zemního plynu. Státní ropná
společnost Agoco zatím dle vyjádření vedení stále
váhá, zda nové autonomní orgány uzná, přičemž
dle prvních náznaků chce dát na mínění svých
zhruba 3000 zaměstnanců. Předseda Přechodné
národní rady (NTC) Mustafa Abdel Jalil již uvedl,
že vyhlášení autonomie je proti zájmům Libye a že
je finančně podporováno zahraničím.

Protesty proti výsledkům prezidentských voleb
v Rusku - v Moskvě bylo zadrženo 250 lidí
Podle údajů Ministerstva vnitra Ruské federace
bylo během pondělních protestů proti výsledkům
prezidentských voleb v centru Moskvy zadrženo na
250 jejich účastníků, hlásí agentura RIA Novosti.
Mezi zadrženými byl i bloger a jeden z vůdců
opozice Alexej Navalny, podle jehož vyjádření je
tato protestní akce "teprve začátkem". Protesty
proběhly i v dalších městech, během
nesankcionované akce v Petrohradu bylo
zadrženo podle různých zdrojů 50 až 70 lidí.

Předseda libyjské Přechodné národní rady:
"události na východě financují cizí státy"
Včerejší deklarace autonomie
Kyrenaiky prohloubila problémy Národní
přechodné rady (NTC), která je většinou států
uznávána za legitimní vedoucí orgán Libye.
Někteří experti ovšem tvrdí, že vyhlášení
autonomie, ve kterém se NTC uznává za "symbol
jednoty a zástuoce na mezinárodním poli", je jen
důsledkem již trvajícího stavu, kdy si v Libyi velká
část měst a vesnic vládne sama téměř nezávisle
na centrálním vedení, zvláště pak po jeho
zhroucení po pádu vlády Muammara Kaddafi.
Předseda NTC Mustafa Abdel Jalil k deklaraci
zatím uvedl: "Musím s politováním prohlásit, že
tato situace  která na východě vznikla, je
financována cizími státy." Dále předseda NTC
vyzval, aby si "libyjský lid na východě uvědomil, že
je obětí spiknutí vedeného proti němu samotnému"
s tím, že "někteří lidé nyní stahují Libyi do hluboké
propasti".

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat, tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu řádně
zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč. DPH
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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