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Indonéský prezident Susilo Bambang
Yudhoyono požádal OSN o pokračování v
hledání mírových řešení v Sýrii
Indonéský prezident Yudhoyono prohlásil, že
zaslal žádost na sekretariát generálního tajemníka
OSN Ban Ki-moona, aby i nadále organizace OSN
hledala mírová řešení k ukončení politické krize v
Sýrii, při které zemřelo již tisíce lidí. Indonéská
vláda již dříve vyzvala syrskou vládní elitu, aby
ukončila násilí v zemi.  Indonésie byla nedávno
nucena kvůli probíhající občanské válce ze Sýrie
evakuovat své občany.

Jižní Súdán podepsal Ženevské úmluvy
Nejmladší stát Afriky Jižní Súdán ve čtvrtek
podepsal Ženevské úmluvy o vedení války, kdy
v případě ozbrojeného konfliktu musí být
respektována důstojnost člověka. Smlouvy pochází
z roku 1949 a jsou základem mezinárodního
humanitárního práva. Na dodržování úmluv dohlíží
Červený kříž, který má sídlo v Ženevě.

V Zimbabwe vznikl návrh ústavy omezující
pravomoci prezidenta
Legislativní výbor dokončil návrh nové podoby
ústavy. Návrh počítá s omezením pravomocí
prezidenta a naopak posiluje zákonodárnou moc.
Například zavádí pouze dvě po sobě možné
funkční období jednoho prezidenta, zatímco
v současnosti Zimbabwe limit na prezidentskou
kandidaturu nemá. Návrh rovněž vyžaduje souhlas
parlamentu k tomu, aby prezident mohl vyhlásit
válku či výjimečný stav. Prezidentovi by ale měla
zůstat pravomoc jmenování do vysokých funkcí.
Návrh posiluje i svobodu projevu a tisku.
Referendum o nové ústavě se má konat do konce
letošního roku. Příští rok čekají Zimbabwe
prezidentské volby.

Bývalý egyptský šéf tajných služeb zemřel
Podle agentury Reuters zemřel ve čtvrtek bývalý
egyptský šéf tajných služeb Omar Suleiman na
vzácné onemocnění postihující srdce a ledviny na
klinice v Clevelandu. Suleiman byl také egyptským
viceprezidentem Husni Mubaraka a jedním z jeho
nejdůvěryhodnějších poradců. Podle státních novin
al-Ahram se v Egyptě uskuteční Suleimanův
vojenský pohřeb již tuto sobotu. Suleiman chtěl na
jaře kandidovat na prezidenta, avšak volební
komise jeho kandidaturu zrušila.

Mezinárodní měnový fond: Zambijská inflace se
udrží kolem 6 %
Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) se
zambijská inflace pro rok 2012 neodchýlí od cíle
zambijské vlády a udrží se kolem 6 %. V červnu
inflace lehce stoupla na 6,7 % z předešlých 6,6 %
v květnu. MMF doporučuje zambijské vládě
sledovat výši inflace a v případě potřeby se
přiklonit k přísnější politice.

Společnost Kumba hlásí nižší výdělky
Jihoafrická společnost Kumba Iron Ore těžící
železnou rudu hlásí 18% snížení svých výdělků
v důsledku poklesu cen na trzích. Produkce
společnosti Kumba byla ke konci června 21,6
miliónů tun, z čehož bylo vyvezeno 20,7 miliónů
tun rudy. Hodnota jedné akcie spadla ke konci
první poloviny roku na 2,8 USD z hodnoty 3,4 USD
za akcii z předešlého roku.

Bývalý jihoafrický policejní šéf bude propuštěn
Podle BBC bude bývalý jihoafrický policejní šéf a
hlava Interpolu Jackie Selebi osvobozen z výkonu
svého 15letého trestu kvůli zdravotním problémům.
Selebi  byl v roce 2010 shledán vinným z korupce
a braní úplatků od drogového dealera. V prosinci

2011 nastoupil k výkonu trestu poté, co bylo
zamítnuto jeho poslední odvolání. Selebi je kvůli
selhání ledvin závislý na dialýze.

Senegal musí vydat či začít soud s
exprezidentem Čadu
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) rozhodl, že Senegal
musí bez prodlení vydat anebo začít proces s
bývalým čadským prezidentem Hissene Habre.
Exprezident čelí obvinění z mučení a zabíjení
svých oponentů mezi lety 1982 a 1990. Počet
obětí se odhaduje na 40 tisíc. Habre obvinění
odmítá. Habre je od roku 2005 držen v domácím
vězení v Senegalu, který ho již čtyřikrát odmítl
vydat. V roce 2008 byl Habre v Čadu odsouzen v
nepřítomnosti k trestu smrti. Minulý rok měl být
Habre vydán zpět do Čadu k vykonání trestu, OSN
nakonec plán o jeho vydání zrušila.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv
schválil použití léku Truvada pro prevenci před
virem HIV
Jedná se o historicky první přípravek, který byl
k tomuto účelu schválen. Podle studií dochází při
užívání přípravku ke snížení možnosti nákazy až o
73%, počítá se tedy s jeho nasazením u
nejrizikovějších skupin obyvatelstva. Na vývoji léku
se mimo jiné podílel Ústav organické chemie a
biochemie ČSAV v čele s profesorem Antonínem
Holým, který zemřel v tomto týdnu.

Společnost Microsoft oznámila ztrátu za
poslední čtvrtletí
Ztráta vychází především z nepodařené investice
do internetové reklamní agentury eQuantive, jejíž
nákup byl největší investicí společnosti Microsoft
v roce 2007. Za období posledního čtvrtletí od
dubna do června tohoto roku společnost oznámila
ztrátu ve výši 492 milionů amerických dolarů.
Jedná se o první čtvrtletní ztrátu společnosti
Microsoft od jejího vstupu na burzu. V současnosti
Microsoft spoléhá zejména na úspěšný prodej
nového operačního systému Windows 8, tabletu
Surface a nejnovější verze kancelářského balíku
Microsoft Office.

Rusko a Čína vetovaly v Radě bezpečnosti OSN
rezoluci k Sýrii
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN zahrnovala
mimo jiné také článek VII Charty OSN, který
umožňuje uvalení sankcí, případně užití síly. Proti
bylo především Rusko. Pro nově navrženou
rezoluci bylo 11 členů z 15, Rusko a Čína tuto
rezoluci vetovaly a Pákistán s Jihoafrickou
republikou se zdržely hlasování. Velká Británie
ihned po nechválení textu vypracovala nový návrh
na 30denní prodloužení pozorovatelské mise OSN
v Sýrii (UNSMIS). Mise má totiž skončit tuto
sobotu, a pakliže se nový návrh do té doby
neschválí, pozorovatelé budou muset být
urychleně odvoláni.

V Indii dnes zákonodárci volili nového
prezidenta země
Téměř pět tisíc indických zákonodárců dnes
vybíralo příštího prezidenta Indie. Současná
prezidentka Pratibha Patil, která funkci zastávala
od roku 2007, se již více nebude o tento post
ucházet. Podle světových médií se rozhodne
hlavně mezi kandidátem opozice, bývalým
parlamentním mluvčím Purno Agitokem Sangmou
a favorizovaným exministrem financí Pranabem
Mukherjeem. Poslední jmenovaný byl navrhnut
vládní koalicí. Výsledky by měly být oznámeny
v neděli 22. července.

Dialog mezi MERCOSUR a EU bude obnoven až
po paraguayských prezidentských volbách
To oznámila mise Evropského parlamentu, která
navštívila Asunción. Evropská unie jedná se
zeměmi Jihoamerického trhu (MERCOSUR)
ohledně obchodních smluv. Všechen dialog je ale
pozastaven minimálně do 21. dubna 2013, kdy
jsou v Paraguayi naplánovány prezidentské volby.
Evropská unie zastavením diskuzí reaguje na
nucené odstoupení paraguayského prezidenta
Fernanda Luga. Představitelé Evropské unie dále
uvedli, že nehodlají podnikat jakékoli druhy sankcí
vůči Paraguayi. Zemi od odstoupení prezidenta
Luga vládne jeho vice-prezident Federico Franco.

Mexický prezidentský kandidát Lopez Obrador
obvinil vítěze voleb z nelegálně financované
kampaně
Kandidát za Stranu demokratické revoluce (PRD)
Andrés Manuel Lopez Obrador uvedl, že volební
kampaň vítěze voleb Enrique Pe

Mali požádalo haagský soud o prošetření násilí
v zemi
Generální prokurátorka Mezinárodního trestního
soudu (ICC) Fatou Bensouda obdržela dopis od
malijské vlády, která žádá soud o prošetření násilí
v zemi od ledna letošního roku. Na 300 000 lidí
bylo následkem konfliktu islamistických bojovníků
na severu země nuceno opustit své domovy. ICC
může prošetřovat události v Mali i bez žádosti
tamní vlády, neboť země podepsala dohodu o
spolupráci s ICC.

 USA navrhuje novou obchodní dohodu s
východní Afrikou
Zájem amerických firem o investice v Africe podle
poradce amerického prezidenta pro ekonomické
záležitosti Michaela Fromana roste. Spojené státy
americké proto navrhují sepsání nové obchodní
dohody s Východoafrickým společenstvím (EAC),
které zahrnuje Keňu, Tanzanii, Ugandu, Rwandu a
Burundi. Obchod mezi EAC a americkými
společnostmi vzrostl v roce 2011 o 34 % oproti
roku předešlému. Nová dohoda by měla snížit
překážky na hranicích, sjednotit celní dokumentaci
a zkrátit termíny na vyřízení potřebných povolení.
Mezi americké firmy, které se v posledních letech
rozhodly ve východní Africe založit fabriku, patří
Coca-Cola, Google či General Electric.

Jihoafrická republika snížila odhad sklizně
kukuřice
Podle agentury Reuters jihoafričtí obchodníci
predikují produkci 11 miliónů tun kukuřice oproti
předchozím odhadům 11,05 milionů tun.
Předpověď poklesla kvůli nižšímu množství
vypěstované kukuřice na severozápadě země.
Přes menší očekávanou sklizeň jde stále o nárůst
oproti roku 2011, kdy země vyprodukovala 10,36
milionů tun kukuřice z důvodu silných dešťů.
Severozápadní provincie je kromě provincie
Svobodný stát a Mpumalanga jedním ze tří
hlavních regionů, kde se pěstuje kukuřice.

Hodnota akcií Anglo American Platinum se
snížila
Hodnota akcií jednoho z největších světových
producentů drahých kovů Anglo American
Platinum (Amplats) se snížila poté, co společnost
oznámila nižší příjmy. Akcie poklesly až o 5 % na
tříleté minimum. Společnost v Jihoafrické
společnosti čelí nízké světové poptávce, která
snižuje ceny drahých kovů. Očekává se, že
analýza, kterou si Amplats nechává vypracovat,
navrhne uzavření některých nákladných dolů.
V Jihoafrické republice se nachází 80 % všech
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světových zásob platiny.

V Jižním Súdánu se má rozjet projekt mobilních
služeb
Operátoři Zain a MTN plánují spustit projekt
mobilních služeb, který má nahradit neexistující
bankovní služby. S novými službami bude možné
provádět platby a využívat další finanční služby
pouze pomocí mobilního telefonu, který
v současné době vlastní pouze 13 %
jihosúdánských obyvatel. Podle operátora Zain
podíl vlastníků mobilů vzroste na 36 % do roku
2016. Zain vlastní 39 % jihosúdánského mobilního
trhu oproti 28 % operátora MTN. Zain plánuje
spustit nové mobilní služby do konce tohoto roku.
Operátoři doufají, že projekt oživí jihosúdánskou
ekonomiku podobně, jako se tomu stalo v Keni.

V jihoafrickém niklovém dole hole hrozí stávka
Jihoafrická Národní unie horníků (NUM) ve čtvrtek
oznámila, že je připravena vyhlásit stávku
v niklovém dole Nkomati, který vlastní African
Rainbow Mineral (ARM) a ruská těžební
společnost Norilsk. Horníci požadují zlepšení
platových podmínek horníků. V dole Nkomati se za
rok 2011 vytěžilo na 10 100 tun niklu.

Čína poskytne Africe půjčku v hodnotě 20
miliard USD
Čínský prezident Hu Jintao oznámil na summitu
v Pekingu, kterého se účastnili lídři 50 afrických
zemí, že země poskytne Africe úvěr v hodnotě 20
miliard USD během příštích třech let. Jde o
dvojnásobnou částku oproti roku 2009. Půjčka má
financovat projekty v infrastruktuře, zemědělství a
podpořit budování menších podniků. Obchod mezi
oběma státy v roce 2011 dosáhl rekordní hodnoty
166 miliard USD. Čína je největší africký obchodní
partner, nejčastěji obchoduje s Angolou,
Jihoafrickou republikou, Súdánem, Nigérií a
Egyptem.

Vláda USA vydala prohlášení, ve kterém varuje
své občany před návštěvou některých zemí
Vláda Spojených států amerických vydala
prohlášení, ve kterém uvedla, že teroristické a
pirátské skupiny v různých částech světa stále
plánují útoky na obyvatele USA doma i v zahraničí.
Vydala zároveň seznam zemí, které považuje za
potenciálně nebezpečné. Jedná se například o
Jemen, Alžírsko, Keňu či Somálsko. Zveřejněn byl
také seznam míst, která mohou sloužit jako
potenciální terč teroristického útoku - jedná se o
restaurace, náboženská místa, hotely, kluby, školy,
veřejná prostranství či sportoviště. USA
doporučuje svým občanům, aby při cestování
používali tzv. Smart Traveler Enrollment Program.
Jedná se o vládní program sloužící k
shromažďování informací o cestujících a

usnadňující jejich vyhledání v případě krizové
situace.

Mise OSN v Sýrii končí, její velitel odjíží ze
země
Pozorovatelská mise OSN v Sýrii končí. Důvodem
je nemožnost mírovými prostředky zajistit mír v
zemi a zabránit eskalaci násilí. Mise OSN již v
červnu pozastavila část své činnosti a nyní její
mandát končí úplně. Velitel mise generál Robert
Mood již dnes opustil Damašek a zamířil do
Ženevy. Podle jeho slov udělala mise OSN vše, co
bylo v jejích silách, aby ukončila konflikt, ale
vzhledem k neochotě obou válčících stran uzavřít
příměří nebylo možné rezoluci OSN prosadit. Rada
bezpečnosti OSN zasedne, aby rozhodla, zdali
prodloužit misi o 45 dnů. Stálý člen Rady
bezpečnosti Rusko ovšem zatím prodloužení
odmítá.

 

Britský premiér David Cameron navštívil
Afghánistán 
Britský premiér David Cameron jednal ve středu
v jihoafghánské provincii Helmand s britskými a
afghánskými představiteli. Velká Británie má v
současné době 2. největší kontingent v zemi po
USA, část vojáků by ze země měla být stažená již
do konce letošního roku. Premiér po své návštěvě
Afghánistánu uvedl, že předání zodpovědnosti za
bezpečnost afgánským silám probíhá dle
očekávání. Již dříve Velká Británie uvedla, že od
roku 2015 poskytne ročně asi 89 milionů eur na
financování afghánské policie, aby tak zajistila
bezpečnost v zemi po odchodu spojeneckých
vojsk.

V Náhorním Karabachu dnes probíhají
prezidentské volby
Dle agentury AP výsledky prezidentských voleb
neovlivní spor mezi Arménii a Ázerbájdžánem o
toto separatistické území. Hlavním favoritem na
vítězství je dosavadní prezident Bako Saakian,
jeho politickými soupeři jsou Vitalij Balasanian
a Arkadij Sogomonian. Všichni kandidáti podporují
účast Náhorního Karabachu na jednáních o
mezinárodním statutu území. Vysoká
představitelka EU Catherine Ashton uvedla,
že Evropská unie neuznává ústavní a právní
rámec, v němž se tyto "volby" budou konat. Dle její
názoru by však neměly ovlivnit určení budoucího
statusu Náhorního Karabachu v obecném rámci
mírového urovnání konfliktu. Turecko označilo
konání těchto voleb za "nepřípustné" a v rozporu s
mezinárodním právem.

Německý Bundestag bude hlasovat o pomoci
španělským bankám
Čtvrteční hlasování německého Bundestagu má
rozhodnout o finanční pomoci španělským
bankám, dle německé kancléřky Angely Merkel
návrh získá podporu většiny zákonodárců. Na
oplátku však politička od Španělů požaduje přísné
dodržování a plnění fiskálních cílů. Zahraniční
analytici přesto hovoří o možné vznikající opozici
ve straně samotné kancléřky, CDU. Merkel také
hovořila o postoji vůči Řecku, přičemž uvedla, že
Německo neučiní další kroky v této věci, dokud
nebude zveřejněná zpráva kontrolorů Evropské
unie, Evropské centrální banky a MMF o pokroku
země v zavádění požadovaných reforem.

Evropská komise kritizovala neúspěšnost boje
proti korupci v Rumunsku a Bulharsku
V souvislosti s kritikou nedostatečného pokroku v
boji proti korupci a zavádění potřebných reforem
hovořil předseda Evropské komise (EK) José
Manuel Barroso o tom, že unie je znepokojená
nynější politickou situací v Rumunsku, především
kontroverzním odvoláním dosavadního
rumunského prezidenta Traiana Băseska. Unie
tuto situaci označila za největší politickou krizi
země za posledních 20 let. Novou zprávu o
pokroku obou zemí vydá Evropská komise na
konci letošního roku.

Australská společnost BHP Billiton rekordně
navýšila produkci železné rudy, a to o 15%
Společnost navýšila produkci o 15% během tří
měsíců i navzdory obavám, že její hlavní odběratel
Čína sníží poptávku po železné rudě. Roční
produkce železné rudy společnosti BHP Billiton tak
dosáhla 159 milionů tun, čímž již po dvanácté za
sebou rekordně navýšila produkci. Z prognóz také
vyplývá, že produkce železné rudy bude nadále
stoupat. V příštím roce má společnost produkci
navýšit o dalších 5%.

V Bulharsku byl spáchán atentát na izraelské
turisty, zemřelo 8 osob
Během středečního atentátu na autobus s
izraelskými turisty v Burgasu zemřelo 8 lidí, další
byli zranění. Dle bulharského ministra vnitra
Cvetana Cvetanova, kterého citovala agentura
Reuters, se pravděpodobně jedná o sebevražedný
atentát. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu
vzápětí označil za viníka Írán, jenž údajně podpořil
tento útok libanonské militantní organizace
Hizballáh. Írán i Hizballáh však odpovědnost za
tento atentát popřely.
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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
ČR: MK ČR E 19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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