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Prozatímní malijský premiér v čele vlády
zůstává navzdory kritice
Cheick Modibo Diarra se stal prozatímním
premiérem poté, co v zemi 22. března proběhl
vojenský převrat. Premiér Diarra ale čelí kritice, že
svou funkci nezvládá. „Nerezignuji a nemohu
rezignovat,“ uvedl premiér Diarra jen pár dní
předtím, než Mali vyprší termín, který zemi dalo
Hospodářské společenství západoafrických zemí
(ECOWAS) k sestavení nové vlády. Premiér Diarra
kritiku odmítá s tím, že boj s islamisty na severu
země je dlouhotrvající záležitostí, kterou za tři
měsíce nemohl vyřešit. Země západní Afriky podle
prezidenta Pobřeží slonoviny Alassane Outtary
chtějí znovu podat žádost o intervenci Radě
bezpečnosti OSN, kterou dříve OSN odmítla. Do
Mali se mezitím vrátil prozatímní prezident
Dioncounda Traore, jenž se v Paříži dva měsíce
léčil ze zranění, když ho napadla skupina
povstalců přímo v jeho prezidentském paláci.

Nová egyptská vláda by měla být oznámena ve
čtvrtek
Egyptský premiér Hisham Kandil by podle státní
televize a agentury MENA měl oznámit složení
nové vlády ve čtvrtek. Kandil byl do funkce
premiéra jmenován minulý týden navzdory menším
politickým a ekonomickým zkušenostem. Premiér
uvedl, že jednal s armádními generály na jméně
nového ministra obrany, kterým je již dvacet let
Hussein Tantawi.

Na jihu Etiopie se rozhořely etnické boje
Ve střetech podle keňského Červeného kříže
zemřelo nejméně 18 lidí, 12 dalších bylo zraněno a
na 20 000 muselo před boji uprchnout ze svých
domovů. Boje mezi etnikem Borana a Garri se
rozhořely v oblasti Moyale. Důvodem jsou sporná
pozemková práva.  Uprchlíci podle Červeného
kříže trpí nedostatkem jídla a vody.

OSN zahájí nezávislé vyšetřování v Barmě 
Informaci potvrdila Vysoká komisařka pro lidská
práva OSN Navanethem Pillay. Vyšetřování se
bude týkat podezření ze zneužití moci barmských
bezpečnostních sil, ke kterému mělo opakovaně
docházet během nepokojů v západní oblasti
barmského státu Rakhine. Poškozena měla být
muslimská menšina Rohingya, kterou OSN již v
minulosti označila za jednu z nejvíce
diskriminovaných menšin světa. Již příští týden by
také podle informací Úřadu Vysokého komisaře
pro uprchlíky OSN (UNHCR) měl být vyslancům
OSN umožněn vstup do oblasti. Prezident Barmy
Thein Sein již dříve ve svém prohlášení uvedl, že
řešením situace je vystěhování všech 800 tisíc
příslušníků této muslimské menšiny do sousední
Bangladéše. Kritice z důvodu přehlíživého postoje
čelí také předsedkyně opoziční strany a disidentka
Aung San Suu Kyi, a to i navzdory jejím snahám o
prosazení zákona na ochranu menšin. Tento týden
vydala varovaní také pákistánská teroristická
organizace Tehrik-i-Taliban (TTP), ve kterém
pohrozila pomstou za smrt členů této muslimské
menšiny v případě, že nedojde k přerušení
diplomatických vztahů mezi Pákistánem a Barmou,
a také k uzavření barmského velvyslanectví v
Islámabádu.

Generální tajemník OAS věří, že Venezuela
nevystoupí z Inter-americké komise pro lidský
práva
Generální tajemník Organizace amerických států
(OAS) José Miguel Insulza dodal, že lituje
rozhodnutí venezuelské vlády vystoupit z
Inter-americké komise pro lidská práva (IACHR),
která funguje právě pod hlavičkou OAS. Reaguje

tak na vyjádření venezuelské vlády, která uvedla,
že se během příštích několika hodin chystá ve
Washingtonu předat oficiální dokument o
vystoupení z komise. Generální tajemník dodal, že
sekretariát zatím žádný takový dokument zatím
neobdržel. I přes vystoupení země z IACHR se
Venezuela neodpoutá od Inter-amerického
systému lidských práv.

Spojené státy uvalí další daně na dovoz
součástek větrných elektráren z Číny
Jedná se o další krok v prohlubujícím se konfliktu
týkajícím se obnovitelných energií mezi oběma
zeměmi. Spojené státy se snaží zakročit proti
státem podporovaným výrobcům, kteří zaplavují
americký trh výrobky za dumpingové ceny. Daně
budou představovat 20-73% na větrné věže
vyrobené v Číně a 53-60%  na věže vyrobené ve
Vietnamu. V současnosti jsou kromě větrných
elektráren již uvaleny dovozní daně na solární
panely.

Podle německého ministra financí nejsou
ratingové agentury pro trhy příliš důležité
Německý ministr financí Wolfgang Schäuble se
takto vyjádřil pro německý deník Welt am Sonntag.
Tímto výrokem reagoval na snížení výhledu ratingu
Německa agenturou Moody’s, která zároveň varuje
zemi před případnou ztrátou nejvyššího ratingu
Aaa. Schäuble krok agentury považuje za chybný.
Dále však dodal, že negativní výhled ratingu podle
něj nijak neovlivní výši úroků.

Historicky nejvíce dotazovaných Poláků je proti
vstupu země do eurozóny 
Dle závěrů Centra pro průzkum veřejného mínění
(CBOS) je nyní 68% Poláků proti vstupu země
do eurozóny. Ještě před několika měsíci polská
vláda včele s premiérem Donaldem Tuskem
uváděla, že ačkoliv se blok jednotné měny nyní
ocitá v krizi, Polsko je ochotno přejít na euro
nejspíše již v roce 2015. Dle některých analytiků by
nyní vláda měla od těchto projevů ustoupit. Co se
týče postoje vůči eurozóně samotné, je Polsko
rozděleno. Dle průzkumu by 29% obyvatel přivítalo
její rozpad, 31% jí chce zachránit za každou cenu.

Ukrajinská ex-premiérka Julie Tymošenko je
údajně vyléčená
O úspěšném ukončení léčby bývalé ukrajinské
premiérky Julie Tymošenko v pátek informovala
ukrajinská ministryně zdravotnictví Rajsa
Bohatyrjov, která údajně vychází ze závěrů
mezinárodní komise složené z německých a
ukrajinských lékařů, kteří se podíleli na léčbě
Tymošenko. Politička by se tak měla vrátit zpět do
vězení.

Rusko dnes vypustilo do vesmíru čtyři družice
včetně vojenské
Z kosmodromu Pleseck byla dnes vypuštěná
nosná raketa lehké třídy "Rokot". Ta vynese na
oběžnou dráhu dva kosmické telekomunikační
přístroje "Gonets-M", vědeckou mikro družici „MiR“
a kosmický přístroj vojenského určení z řady
„Kosmos“. Dle ruského ministerstva obrany bylo
dosud z tohoto kosmodromu od roku 2000
vypuštěno 16 nosných raket tohoto typu.

Rusko popřelo, že by rokovalo o otevření
nových vojenských základen v zahraničí
Rusko přitom mělo údajně uvažovat o tom, že
otevře své nové vojenské základny na Kubě,
Seychelských ostrovech nebo ve Vietnamě. O této
záležitosti se v médiích vyjádřil vrchní velitel
ruského vojenského námořnictva Viktor Čirkov,
jenž však dle ruského ministerstva obrany nemá

kompetenci vyjadřovat se o vztazích Ruska s
dalšími státy. Kromě vojenských základen v
bývalých státech Sovětského svazu má Rusko v
nynější době jedinou základnu v syrském přístavu
Tartus, kam nedávno poslalo dvě válečné lodě.

Na Slovensku si poslanci odhlasovali zrušení
imunity, která je chrání před trestním stíháním
Slovenský parlament jednomyslně odhlasoval
zrušení imunity a od září tedy policie nebude
potřebovat souhlas Národní rady před tím, než
zahájí trestné stíhání jejího člena. Národní rada si
však ponechala právo rozhodnout, jestli soud
může na poslance uvalit vyšetřovací vazbu.

Generál Castro je ochoten vyjednávat s USA
To pouze v případě, že během rozhovorů si budou
obě země rovny. Tak se hlava kubánského státu
vyjádřila u příležitosti Dne kubánské revoluce.
Dodal, že rozhovory o navázání diplomatických
států mezi oběma zeměmi může začít ve chvíli,
kdy k tomu dají Spojení státy souhlas. Zeměmi
spolu přerušily obchodní styky před více, než 50
lety.

Venezuelská charge d'affaires v Keni byla
zavražděna
Olga Fonseca, venezuelská charge d'affaires
v Keni, byla zavražděna ve svém oficiálním sídle
v hlavním městě Nairobi. Keňská policie uvedla, že
57letá diplomatka Olga Fonseca, která do této
pozice v Keni nastoupila 15. července, byla
nalezena na posteli uškrcena. Okolnosti zatím
nejsou známé. Podle zaměstnance venezuelského
ministerstva zahraničí neměl úřad o případu žádné
informace. Venezuelské velvyslanectví v Keni
situaci nekomentovalo.

Akcie společnosti Facebook se propadly na
prozatímní minimum od vstupu na burzu
Akcie klesly během pátku o 16% na hodnotu 22.37
amerického dolaru za akcii z původních 38
amerických dolarů za akcii, za které se začaly
prodávat po vstupu na trh. Počet měsíčně
aktivních uživatelů této sociální sítě se zvýšil o
29% oproti minulému roku na současných 955
milionů, počet přihlášených z mobilního zařízení
pak vzrostl o 67% na 543 milionů.

Francie odpustila 4 miliardový dluh Pobřeží
slonoviny
Podle prezidenta Pobřeží slonoviny Alassane
Outtara odpuštění dluhu ve výši 4,67 miliard USD
pomůže k rozvoji země. Prezident Outtara se ve
čtvrtek v Paříži setkal s francouzským prezidentem
Francois Hollandem.  Západoafrická země se na
počátku 2011 ocitla na pokraji občanské války
poté, co exprezident Gbagbo odmítl uznat porážku
v prezidentských volbách. Francie a OSN stály
v bojích na straně nově zvoleného prezidenta
Outtary.

V Zimbabwe potřebuje potravinovou pomoc na
1,6 milionů lidí
Podle Světového potravinového programu OSN se
počet lidí, kteří v Zimbabwe potřebují potravinovou
pomoc, se zvýšil o 60 % oproti minulému roku na
1,6 milionů lidé důsledkem nepravidelných srážek
a nedostatku zemědělských semen a hnojiv.
Zimbabwe v letošním roce sklidilo o jednu třetinu
méně obilovin, což je nejnižší množství od roku
2009.

Ekonomický růst společenství střední Afriky
dosáhne 5,7 %
Podle agentury Reuters dosáhne ekonomický růst
šestičlenného Ekonomického a peněžního
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společenství střední Afriky (CEMAC) v tomto roce
5,7 %. Centrální banka dále uvedla, že se očekává
nárůst inflace v unii na 3,2 % z loňských 2,7 %.
Členy společenství CEMAC jsou Kamerun,
Republika Kongo, Gabon, Rovníková Guinea,
Středoafrická republika a Čad.

Americký ministr obrany navštíví Egypt
Pentagon ve čtvrtek oznámil, že ministr obrany
Spojených států amerických Leon Panetta se příští
týden setká s novým egyptským prezidentem
Mohamedem Mursim a vojenským vůdcem polním
maršálem Mohamedem Hussein Tantawim.
Tématem rozhovorů bude přechod Egypta k
demokracii. Kromě Egypta Panetta příští týden
navštíví i Izrael, Jordánsko a Tunisko.

Jednání madagaskarského prezidenta a
svrženého exprezidenta selhala
Seychelské setkání prezidenta  Andry Rajoelina a
svrženého exprezidenta Marca Ravalomanana,
který se nachází v jihoafrickém exilu, mělo vyřešit
politickou krizi, jež sužuje zemi od roku 2009.
Jednání lídrů selhalo v otázce návratu
exprezidenta z exilu, jelikož Ravalomanananovi
hrozí na Madagaskaru trest doživotního vězení, k
němuž byl odsouzen v nepřítomnosti za zabití
demonstrantů. Jihoafrický prezident Jacob Zuma,
který setkání vedl, nabádá k vyřešení sporů před
srpnovým summitem Jihoafrického rozvojového
společenství (SADC) v Mozambiku. V
následujících týdnech se očekávají další setkání
lídrů.

Velká Británie poskytla vojenské poradce
Somálsku
Britské ministerstvo obrany potvrdilo, že poskytlo
Somálsku tým deseti vojenských poradců, kteří se
nyní nachází na velitelství ozbrojených sil Africké
unie (AU) v hlavním městě Mogadishu. Poradci se
neúčastní bojů, pouze pomáhají AU s plánováním,
komunikací a lékařskou pomocí. Přesto BBC
uvádí, že někteří poradci byli viděni ve městě
Afgoye, které bylo před časem převzato od
islamistických militantů. V posledních pár měsících
rebelové ztratili několik klíčových oblastí jako je
město Afgoye a Baidoa v centrálním Somálsku či
město Afmadow na jihu země.

Nizozemsko pozastavilo finanční pomoc
Rwandě
Nizozemsko pozastavilo finanční pomoc Rwandě v
hodnotě 6,15 miliónů USD kvůli obvinění z
podpory, cvičení a vyzbrojování rebelů na východě
Demokratické republiky Kongo. Peníze byly určeny
ke zlepšení soudního systému v zemi. Finanční
pomoc pro nevládní organizace bude pokračovat.
Oznámení o pozastavení pomoci přichází několik
dní poté, co Spojené státy americké oznámily

snížení dotací na vojenskou pomoc Rwandě.

CNOOC a Shell podepsaly dohodu o průzkumu
v Jihočínském moři
Čínská státem vlastněná ropná společnost
CNOOC a Royal Dutch Shell podepsaly kontrakt o
průzkumu dvou pobřežních ropných bloků v
Jihočínském moři. Bloky leží v zátoce Yinggehai
blízko čínského ostrova Hainan. Shell podle
dohody převezme 100% nákladů za průzkum
zatímco CNOOC může převzít až 51%
vlastnických práv na jakýkoliv komerční objev ropy
a plynu v této oblasti.

Počet obětí násilí v indickém státě Assam
vzrostl na 44
V důsledku bojů mezi domorodým kmenem Bodo a
muslimskou menšinou již také více než 170 tisíc
osob opustilo domov. Centrem dění jsou
především okresy Chirang a Kokrajhar, které jsou
také strategicky významnou tepnou železniční
dopravy, která propojuje severovýchodní část
země se zbylou částí Indie. Celkem tyto více než
týden trvající nepokoje zasáhly čtyři z 28 okresů a
již zítra by měl oblast navštívit indický premiér
Manmohan Singh.

Provozní zisk společnosti Samsung
zaznamenal meziroční nárůst 79%
Provozní zisk společnosti byl ve druhém kvartálu
letošního roku o 79% vyšší než v roce předchozím
a dosáhl hodnoty 5,9 miliard USD. Přibližně 60%
zisku společnosti tvoří prodej chytrých mobilních
telefonů a jejich příslušenství. Rekordní zisky jsou
očekávány také pro období třetího čtvrtletí
letošního roku. V dubnu se tato jihokorejská
společnost stala největším světovým prodejcem
mobilních telefonů a po více než 14 letech tak o
tuto pozici připravila společnost Nokia.

Nigérie prodala státní dluhopisy v hodnotě
967,8 miliónů USD
Nigerijská centrální banka ve čtvrtek uvedla, že
prodala státní krátkodobé dluhopisy v hodnotě
967,8 miliónů USD se splatností od tří měsíců do
jednoho roku. Banka prodala tříměsíční dluhopisy
za 218 miliónů USD s výnosem 13,94 % a půlroční
i roční dluhopisy za 374,9 miliónů USD se zisky
14,94 % a 15,6 %. Druhá africká největší
ekonomika pravidelně prodává krátkodobé
dluhopisy, aby se snížily peněžní zásoby či inflace.

Inflace v Zambii klesla na 6,2 %
Centrální statistický úřad (CSO) ve čtvrtek oznámil,
že meziroční inflace v červenci klesla na 6,2 %
z 6,7 % předchozího měsíce. Podle CSO měl na
snížení inflace pozitivní vliv pokles cen potravin a
některých dalších komodit. Zambie také
zaznamenala snížení přebytku obchodní bilance

z necelých 57 miliónů USD v květnu na 23 miliónů
USD v červnu.

Tuniská vláda prodá svůj podíl ve společnosti
Tunisiana
Tuniská vláda se rozhodla vydražit svůj 25% podíl
v telekomunikační firmě Tunisiana, kterou z velké
části vlastní kuvajtský operátor Wataniya.
Ministerstvo financí bude přijímat nabídky pouze
od finančních společností či investičních fondů do
2. listopadu. Tunisiana je jedinou soukromou
telekomunikační společností v severoafrické zemi.
V květnu společnost dostala licenci v hodnotě 135
miliónů USD na zahájení a provozování 3G mobilní
sítě a pevných linek v Tunisku.

Společnost Randgold spustí těžbu v
Demokratické republice Kongo
Podle agentury Reuters zahájí společnost
Randgold Resources těžbu zlata v konžském dole
Kibali. Produkce zlata by se v dolu měla
rozběhnout na konci roku 2013. Randgold je první
velká společnost, která se rozhodla začít podnikat
v Demokratické republice Kongo, jelikož konžská
oblast je pro společnosti nevýhodná z důvodu
nestabilní politické situace a v současnosti kvůli
bojům na východě země.

Madagaskarský prezident se poprvé setkal se
svrženým exprezidentem
Madagaskarská hlava státu Andry Rajoelina se na
Seychelách setkal se svrženým lídrem Marcem
Ravalomanana, který se po převratu v roce 2009
uchýlil do exilu v Jihoafrické republice. Schůzku
vedl jihoafrický prezident Jacob Zuna. Cílem
setkání je vyřešení několik let trvající politickou
krizi na Madagaskaru. V září 2011 lídři podepsali
dohodu o uskutečnění voleb, která zatím nebyla
naplněna.

Čína se chystá pokrýt své území
vysokorychlostní železniční sítí
Podle oficiálního prohlášení čínské Státní rady se
čínská vláda zavázala pokrýt spojení mezi většinou
měst s počtem obyvatelstva přesahujícím 500 tisíc
komplexní vysokorychlostní železnicí. Dopravní
infrastruktura by měla být hotova nejpozději do
roku 2015. Délka nově postavených vlakových tratí
by měla dosáhnout 40 tisíc kilometrů a analytici
očekávají, že čínský železniční zpracovatelský
průmysl zaznamená vlivem této zakázky rapidní
růst.
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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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