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Nejsilnější islamistická strana v Tunisku
potvrdila nynějšího předsedu
Rachid Ghannouchi byl na další dva roky znovu
zvolen předsedou islámské strany Ennahda, která
v prvních volbách od jasmínové revoluce získala
většinu. Ghannouchi získal 70 % hlasů. Ennahda
po volbách vytvořila koalici s dvěma sekulárními
politickými stranami. Strana odmítla požadavek
islamistů v zemi k zavedení islámského práva
šaría.

Militantní skupina Ansar Dine může být
přizvána k jednání o Mali
Jestliže přeruší islamistická militantní skupina
Ansar Dine, která působí na severu Mali, styky
s teroristickou skupinou Al-Kaida, může se podle
Africké unie (AU) účastnit jednání o budoucnosti
země. Islamisté deklarovali plnou kontrolu nad
městy Gao, Kidal a Timbuktu, kde zavádějí
islamistické právo šaría. AU a Hospodářské
společenství západoafrických zemí (ECOWAS)
chtějí intervenovat do Mali, pokud by jednání
selhala.

Filipínský prezident Benigno S. Aquino III
poděkoval Číně za finanční podporu při
výstavbě vodovodu v regionu hlavního města
země
Projekt má za cíl především zvýšení příjmu pitné
vody pro 21 milionů obyvatel filipínského hlavního
města Manily a okolních provincií. Zabrání také
úniku velkého množství pitné vody kvůli špatnému
technickému stavu kanalizací. Čína Filipínám
poskytla finanční pomoc v celkové hodnotě 123
milionů USD. Projekt, který byl vystavěn v hlavním
městě, byl dokončen osm měsíců před
plánovaným termínem. Slavnostního otevření se
zúčastnil také čínský velvyslanec Manile Ma
Keqing.

OSN získala 61 tisíc tun indické pšenice pro
Džibutsko
Podle agentury Reuters koupila OSN před dvěma
týdny 61 tisíc tun indické pšenice pro
východoafrický stát Džibutsko. V Indii byla letos
rekordní úroda pšenice, proto vláda podpořila
export, aby snížila její velké zásoby. Pšenice byla
koupena od společnosti Cargill a do Džibutska
bude dopravena do 15. srpna. OSN řídí ve
východní Africe několik programů potravinové
pomoci.

Návštěvnost Mauritia stoupla o 0,5 %
Počet turistů, kteří navštívili jednu z populárních
prázdninových destinací ostrov Mauritius, vzrostl o
0,5 % v první polovině letošního roku. Růst je
zapříčiněn vyšším počtem asijských turistů, jenž
nahradil úbytek turistů z Evropy. Evropané avšak i
nadále tvoří dvě třetiny všech mauricijských
návštěvníků. Kolem 10 % HDP získá ostrovní
desetimiliardová ekonomika právě z turismu.
Mauricijská vláda očekává celkový nárůst počtu
turistů o 1,6 % pro rok 2012.

Angolskou ekonomiku čeká oživení
Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF)
ekonomika v Angole, která je druhým největším
producentem ropy, roste navzdory nedávnému
snížení cen ropy na světových trzích. Ekonomický
růst by se podle MMF měl zvýšit na 6,8 %
z loňských 3,9 %. K většímu hospodářskému růstu
by musela podle MMF angolská vláda zlepšit
přerozdělení příjmů z ropy. Podle organizace
Human Rights Watch nemohla vláda v prosinci
doložit, kam zmizelo 30 miliard USD ze státních
fondů.

Rada bezpečnosti OSN odsoudila útoky rebelů
na východě Demokratické republiky Kongo
Rada bezpečnosti OSN požaduje ukončení
veškeré zahraniční podpory rebelů, kteří ovládají
provincie blízko hranic s Rwandou. Konžská vláda
obvinila Rwandu z napomáhání, cvičení a
vyzbrojování rebelů. Přestože Rwanda obvinění
odmítá, zpráva OSN podezření Demokratické
republiky Kongo potvrdila. Přes neshody podepsali
v neděli prezidenti Rwandy a Demokratické
republiky Kongo pakt proti rebelům. Rada
bezpečnosti OSN vyjádřila obavy kvůli zhoršující
se humanitární situaci.

Norská společnost Aker Solutions získala
zakázku v Austrálii za 79,6 milionů USD
Společnost Aker Solutions bude podle uzavřeného
kontraktu dodávat mezi lety 2013 a 2014
monoethylenglycol (MEG) pro Ichthys LNG Project
společnosti INPEX v Austrálii. Dále se také jedná o
dodání klíčových zařízení pro dodávky MEG. David
Merle, vedoucí obchodních systémových procesů
společnosti Aker Solutions řekl, že tato smlouva
jen potvrdila pozici společnosti jako lídra na
světovém trhu v oblasti MEG technologií.

Prezidentka Libérie: Nepokoje jsou důsledkem
obchodu s drogami a zbraněmi
Liberijská prezidentka Ellen Johnson-Sirleaf
během summitu Africké unie (AU) v Etiopii pro
BBC řekla, že rostoucí drogový obchod a trh se
zbraněmi napomáhají povstáním a vzniku
militantních skupin. Typickým příkladem podle ní je
Boko Haram v Nigérii, Al-Shabaab v Somálsku a
Ansar Dine v Mali. Libérie proto povede kampaň
proti hrozbě militantních skupin. Prezidentka
Sirleaf dodala, že apeluje na státy vyrábějící
zbraně, aby podepsaly smlouvu o jejich nešíření.

Ministři zahraničí Vietnamu a Srí Lanky
podepsali Memorandum o porozumění v
ekonomické, vědecké a technologické
spolupráci
Vietnamský ministr zahraničí Pham Binh Minh se
dnes setkal v Hanoji s jeho protějškem ze Srí
Lanky G.L. Peirisem, aby spolu prodiskutovali
bilaterální vztahy mezi zeměmi. Oba ministři se
dále kladně vyjádřili o rozvoji vztahů mezi
Vietnamem a Srí Lankou a potvrdili další
spolupráci zvláště v oblastech politiky, obrany a
bezpečnosti, ekonomiky a obchodu, fosilních paliv
a školství.

Tádžikistán odsouhlasil bezplatný pronájem
vojenské základny Rusku na dalších 49 let
Po dlouhém vyjednávání označil Tádžikistán za
přijatelnou ruskou variantu návrhu smlouvy o
pronájmu 201. vojenské základny v Dušanbe.
Oznámil o tom dnes vrchní velitel Ruských
pozemních vojsk Vladimir Chirkin. 201. pozemní
základna v Tádžikistánu je největší základnou
Ruska na cizím území; byla založena před osmi
lety a její pronájem vyprší v roce 2014. Místo
placení nájemného poskytuje Rusko této asijské
republice vojenskou techniku a zbraně. O možném
prodloužení nájemní smlouvy na dalších 49
oznámil v loňském roce bývalý ruský prezident
Dmitrij Medveděv; původně se předpokládalo, že
nová dohoda bude podepsána již na začátku
letošního roku.

Japonský velvyslanec v Číně, který byl před
několika dny povolán zpět do své země, je opět
v Pekingu
Japonský velvyslanec Yuchiro Niwa byl Tokiem
povolán zpět z důvodu prodiskutování stupňujícího
se napětí mezi oběma zeměmi ohledně skupiny

sporných ostrovů Senkaku, také známých pod
čínským názvem Diaoyu. Japonský ministr
zahraničí  Koichiro Gemba ve svém prohlášení
popřel, že dočasné stáhnutí japonského
velvyslance bylo protestem proti nedávnému vplutí
čínských hlídkových lodí do sporných vod poblíž
ostrovů.

Prezident Moráles ohlásil konstrukci nejdelšího
telefonního vedení v Latinské Americe
Kabelové telefonní vedení by mělo spojit několik
provincií oblasti La Paz. Podle bolivijského
prezidenta se jedná o nejdelší a nejmodernější
telefonní vedení v regionu. Zakázku výstavby
získala rakouská společnost Doppelmayr.
Odhadovaná cena zakázky se vyšplhala na 2,3
miliardy USD.

Human rights watch: V posledních 4 letech se
ve Venezuele zvýšil počet případů zneužití
moci
O zvýšeném počtu zneužívání moci venezuelské
vlády pod vedením prezidenta Huga Cháveze
informovala organizace Human rights watch.
Organizace dodává, že venezuelská legislativa
limituje např. svobodu slova. Venezuelská vláda se
ke zprávě zatím nevyjádřila.

V Pákistánu pokračují demonstrace proti NATO
V Pákistánském městě Peshawar probíhají
demonstrace tisíců lidí proti otevření zásobovacích
tras pro NATO. Jedná se o další ze série protestů.
Demonstrující poukazují na pokračující útoky
amerických dronů. Upozorňují, že vláda otevřením
zásobovacích tras otevřeně obešla parlament,
který prohlásil, že Pákistán nebude spolupracovat
s NATO, dokud budou vojenské akce amerických
dronů na pákistánském území pokračovat.
Demonstrace tak nesměřují jen proti
Severoatlantické alianci, ale i proti pákistánské
vládě.

Americká ministryně zahraničí prohlásila, že
poloostrov Sinaj se může stát v budoucnu
centrem džihádistů
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
prohlásila, že poloostrov Sinaj, ležící mezi
Egyptem a Izraelem se může v budoucnu stát
operační základnou džihádistů z celého světa.
Svoje obavy podle svých slov diskutovala s
egyptskými představiteli. Tento vývoj by podle
americké ministryně byl nebezpečný pro Egypt,
Izrael i pro Spojené státy americké. Izrael nabídl
Egyptu pomoc při boji proti terorismu v oblasti
Sinajského poloostrova. Americká ministryně
zahraničí také dodala, že egyptský prezident
Mohamed Morsi si nebezpeční uvědomuje a
poukázala na nedávné propuštění unesených
Američanů.

Spojené státy americké staví protiraketový štít
v Kataru
Podle oficiálního oznámení vlády Spojených států
amerických staví americká armáda radarovou
stanici nesoucí protiraketový štít v Kataru. Přesné
umístění štítu je tajné. Radar podle oficiálních
údajů slouží především k ochraně amerických
spojenců - Izraele a Evropských států.
Protiraketový štít by měl poskytovat ochranu před
případnými íránskými raketami. Pentagon označil
výstavbu radaru a námořní cvičení válečných lodí
za ryze obranné prostředky. Výstavba slouží také k
uklidnění Izraele, který vyjádřil obavy o svoji
bezpečnost.
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Evropská unie údajně uvažuje o prodloužení
monitorovacího a hodnoticího mechanismu pro
Rumunsko a Bulharsko
Cílem této mise, která je většinou ukončená po pěti
letech od vstupu země do unie, je přispět k
ochraně právního státu a podpořit nezávislost
justice v dané zemi. O možném prodloužení této
mise v obou zemích o půl roku by mělo být
rozhodnuto během středy, jedním z hlavních
důvodů je nedávná kritika Evropské komise
ohledně politické krize v Rumunsku.

Maďarsko začalo jednat s Mezinárodním
měnovým fondem o preventivním úvěru
Úvodní schůze MMF, EU a maďarské vlády trvala
pouze hodinu a byla doprovázena demonstracemi
několika nespokojených obyvatel. Výsledky
prvního setkání zatím nebyly zveřejněny. Před
časem však maďarský státní tajemník Mihály
Varga uvedl, že země se bude snažit uzavřít
dohodu o preventivním úvěru ve výši asi 15 miliard
eur.

Německý ústavní soud by měl rozhodnout o
zákonech na záchranu eura již v polovině září
Německý Spolkový ústavní soud sídlící v Karlsruhe
si ponechal dobu až tři měsíce na přezkoumání
záchranného fondu ESM a evropského fiskálního
paktu. I když se očekávalo, že přezkoumávání
zabere delší čas, verdikt bude nakonec vynesen
12. září. K rychlému jednání německého ústavního
soudu vyzýval například německý ministr financí
Wolfgang Schäuble či šéf euroskupiny
Jean-Claude Juncker.

Asijská rozvojová banka (ADB) snížila kvůli
krizi v Evropě odhad růstu Asie na tento a příští
rok
Dalším faktorem snížení odhadu růstu je pomalé
oživení růstu v USA. Odhad ekonomického růstu v
Asii pro rok 2012 snížila ADB o 0,3% na 6,6
procenta a pro rok 2013 o 0,2 procenta na 7,1%.
Na snížení odhadu se podepsalo zvláště
zpomalení hospodářského růstu Číny a vysoká
inflace v Indii. Odhady pro jihovýchodní Asii zůstaly
prakticky nezměněny.

Austrálie a USA společně pořádaly 36. výročí
Pacific Armies Management Seminar v Canbeře
Na výročí se sešli delegáti z 27 zemí
asijsko-pacifické oblasti a jednali především o
rozvíjení vztahů při humanitární pomoci a pomoci
při katastrofách. Austrálie a USA společně
pořádaly setkání Pacific Armies Management
Seminar (PAMS) již potřetí od jeho založení v roce
1978. Velitel australské armády David Morrison
řekl, že seminář byl velice důležitý pro výměnu
zkušeností s katastrofami mezi jednotlivými
zeměmi s cílem následného zlepšení hospodářské

situace v  oblastech postižených například
záplavami či požárem.

Námořnictvo Srí Lanky zatklo 61 nelegálních
emigrantů směřujících do Austrálie žádat o azyl
Nelegální přistěhovalce, kteří mířili do Austrálie,
zatklo srílanské námořnictvo na východním
pobřeží Srí Lanky a eskortovalo do města
Trincomalee. Jedná se již o třetí případ
nelegálního převážení osob během dvou dnů. Do
dnešní doby bylo zatčeno na 315 utečenců, z toho
131 osob bylo zadrženo během posledních dvou
incidentů. Většina lodí převážející imigranty
pochází z Indonésie a cílem přistěhovalců je právě
zmiňovaná Austrálie. Mezi Austrálií a Indonésií
byla nedávno uzavřena dohoda na spolupráci proti
pašování osob.

Společnost TPG kupuje výrobce léčiv Par
Pharmaceutical za 1,9 miliardy amerických
dolarů
Nabídnutá cena 50 amerických dolarů za akcii
přesahuje současnou hodnotu na trhu o 37%.
Podle dohody se může Par Pharmaceutical pokusit
získat výhodnější nabídku od ostatních zájemců do
24. srpna. Společnost Par Pharmaceutical je pro
zahraniční společnosti zajímavá především kvůli
svému silnému postavení na americkém trhu s tzv.
generickými léčivy, které mohou přijít na trh jako
ekvivalentní přípravek po vypršení patentu
původního léku.

Společnost GlaxoSmithKline koupí společnost
Human Genome Sciences za 3 miliardy
amerických dolarů
Společnost Human Genome Sciences odmítla
původní nabídku 13 amerických dolarů za akcii
jako příliš nízkou, tento víkend pak dostala
nabídku 14,25 USD za akcii, kterou již přijala.
GlaxoKlineSmith nákupem získá práva na nový lék
na autoimunní onemocnění Benlysta a také několik
přípravků určených k léčbě srdečních chorob a
cukrovky, které jsou nyní ve vývoji.

Pobřeží slonoviny očekává ekonomický růst
Premiér Pobřeží slonoviny Jeannot
Kouadio-Ahussou  předpověděl ve svém
pondělním proslovu v parlamentu 9% ekonomický
růst v roce 2013 a 10% v roce 2014. Mezinárodní
měnový fond (MMF) predikuje letošní růst země
kolem 8 %. V minulých letech byl hospodářský růst
země limitován nepříznivou politickou situací a
občanskou válkou.

Šestým měsícem klesá tanzanská inflace
Nižší ceny potravin a energií snížily v červnu inflaci
v Tanzanii, míra meziroční inflace klesla na 17,4 %
z 18,2 % z předešlého měsíce. Příčinou zpomalení
růstu cen byla úroda obilí během května a června.

Podle analytiků se ceny v příštích měsících
nebudou příliš měnit, především kvůli cenám paliv
na světových trzích. V srpnu se očekává pouze
mírný pokles inflace kvůli Ramadánu, kdy dojde ke
zdražení vybraných potravin.

Egyptský exprezident Husni Mubarak bude
přesunut zpět do vězeňské nemocnice
Kvůli zlepšení zdravotního stavu bývalého
prezidenta Husni Mubaraka vydal prokurátor Abdel
Maguid Mahmoud  nařízení o převezení
exprezidenta z vojenské nemocnice v káhirské
čtvrti Maadi do vězeňské nemocnice Tora. Zde
bude pokračovat ve výkonu doživotního trestu, ke
kterému byl v červnu odsouzen za podíl na smrti
stovek demonstrantů. Mubarak byl převezen do
káhirské nemocnice minulý měsíc poté, co utrpěl
sérii mrtvic a jeho zdravotní stav byl kritický.

V Egyptě byli propuštěni na svobodu dva
unesení Američané
Generál Ahmed Bakr, která je zodpovědný za
bezpečnost v severní části poloostrova Sinaj
oznámil, že 2 Američané, kteří zde byli spolu s
egyptským průvodcem uneseni, byli dnes
propuštěni na svobodu. Američané byli unesení
během cesty do kostela v oblasti poloostrova Sinaj.
O unesených amerických občanech hovořila při
návštěvě Egypta i americká ministryně zahraničí
Hillary Clinton a žádala, aby Egypt zajistil jejich
osvobození.

Americká loď v Perském zálivu zahájila palbu
proti malému plavidlu
Americká vojenská zásobovací loď USNS
Rappahannock v perském zálivu zahájila palbu
proti malému plavidlu. Podle amerických údajů se
jednalo o malou loď, která byla několikrát
varována. Před zahájením palby podle amerického
námořnictva byla vypálena salva do vzduchu. Byly
použity nesmrtící náboje a palba loď znehybnila. K
incidentu došlo 16 kilometrů od přístavu Jebel Ali,
který patří Spojeným arabským emirátům.
Důvodem zahájení palby bylo, že neznámá loď se
přiblížila příliš blízko k USNS Rappahannock.
Americké námořnictvo odmítlo sdělit další
informace. Spojené arabské emiráty oznámily, že
se vyjádří, až budou znát více informací.

Podle OSN Eritrea snižuje podporu militantní
skupině Al-Shabaab
Rada bezpečnosti OSN uložila v roce 2009 zbrojní
embargo na Eritreu a Somálsko. Vláda Eritreji
měla financovat islámskou militantní skupinu
Al-Shabaab, která působí především na jihu
Somálska. Podle nynější zprávy OSN neexistuje
žádný důkaz přímé eritrejské pomoci v uplynulém
roce. Země ale podle OSN i nadále zůstává
hrozbou pro celý region.
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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
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