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Irák odmítl vydat velitele Hizballahu do USA
Irák propustil Ali Mussa Daqduqa, libanonského
vojenského velitele islámské ozbrojené skupiny
Hizballah. Odmítl tak americkou žádost, aby byl Ali
Mussa Daqduq vydán do Spojených států
amerických k soudu. Podle představitelů USA patří
Hizballah k největším hrozbám pro americké zájmy
na Blízkém východě. Irák naopak tvrdí, že soudní
proces proti Ali Mussa Daqduqovi skončil a nelze
jej proto poslat k dalšímu soudu do jiné země.

USA posílají do Sýrie další humanitární pomoc
Spojené státy americké schválily další humanitární
pomoc Sýrii ve výši 12 milionů dolarů. Podle údajů
USA potřebuje v zemi pomoc zhruba 1,5 milionu
obyvatel a dalších 130 000, kteří opustili kvůli
pokračujícím bojům zemi. USA již v minulých
měsících poslaly pomoc ve výši 25 milionů dolarů.
Humanitární pomoc zajišťuje i OSN. Kromě této
pomoci USA rozhodly i o finanční podpoře
syrských povstalců.

Spojené státy americké schválily podporu
syrským povstalcům
Administrativa amerického prezidenta Baracka
Obamy schválila zákon, který umožňuje americké
organizaci "Syrian Support Group (Skupina pro
podporu Sýrie)" poskytovat přímou finanční
podporu syrským povstalcům, bojujícím proti vládě
syrského prezidenta Bashara Al-Assada. Zákon
podepsal americký ministr financí Timothy
Geithner. USA také spolupracují se státy, které
přímo povstalce podporují, jako jsou Saúdská
Arábie či Katar. Někteří odpůrci tohoto kroku
upozorňují, že není zcela jednoznačné, jaké zájmy
vlastně povstalci v Sýrii zastupují.

USA odmítají případný izraelský útok na Írán
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve středu
prohlásil, že čas na mírové řešení otázky
íránského jaderného programu brzy vyprší.
Spojené státy americké případný izraelský útok na
Írán odmítly. Washington přiznal Izraeli právo na
obranu realizovanou i vojenskými prostředky, ale v
současné situaci věří v účinnost ekonomických
sankcí. USA schválily další sankce na íránské
banky, pojišťovny a dopravní společnosti. Názorům
Benjamina Netanyahua má blíže než
administrativa prezidenta Baracka Obamy
republikánský kandidát Mitt Romney.

Paraguay urguje OAS, aby vzneslo své
stanovisko ve věci odstoupení prezidenta Luga
Po nuceném odstoupení prezidenta Paraguaye
Luga nyní země urguje Organizaci amerických
států (OAS), aby se vyjádřila ohledně sankcí. OAS
již dříve vyslala oficiální komisi, která měla situaci
zmapovat. Kvůli nucenému odstoupení prezidenta
Luga byla Paraguay zbavena členství v Organizaci
jihoamerického trhu (MERCOSUR).

Indická centrální banka snížila odhad růstu
ekonomiky pro letošní finanční rok  
Ten by tak podle aktuálních odhadů měl
dosáhnout výše 6,5 %. Úroková míra zároveň
zůstává již druhý měsíc na nezměněné hladině
8%.  Vláda uvádí jako cíl ročního růstu HDP 9% i
navzdory tomu, že minulý rok meziročně tato
hodnota poklesla o 2,1% a během prvního čtvrtletí
letošního roku rostla indická ekonomika
nejpomaleji za posledních 9 let. Hladina inflace se
v současné době pohybuje na úrovni 7%

Nejnovější studie organizace Human Rights
Watch potvrdila informace o diskriminaci
muslimské menšiny Rohingya v Barmě
 Podle výsledků studie byli něktěří členi této

menšiny neprávem usmrceni, znásilněni či
zadrženi členy barmských bezpečnostních
jednotek. Organizace také apeluje na barmskou
vládu, aby finančně podpořila zahájené
vyšetřování OSN a zpřístupnila informace a
veškeré oblasti státu Rakhine, kde se konfliktní
oblast nachází. Studie byla vytvořena na základě
desítek rozhovorů s obyvateli Barmy i sousední
Bangladéše. Její závěry se podobají výsledkům již
dříve zveřejněné studie organizace Amnesty
International. OSN také již v minulosti označila
muslimskou menšinu Rohingya za jednu z nejvíce
diskriminovaných menšin světa.

Americký ministr prohlásil, že tlak na Írán musí
zůstat zachován
Podle amerického ministra obrany Leona Panetty
je nutné, aby pokračoval diplomatický a
ekonomický nátlak mezinárodního společenství na
Írán. Ministr obrany ujistil ve Washingtonu
izraelského předsedu vlády Benjamina
Netanyahua, že Spojené státy americké nikdy
nedovolí Íránu získat jadernou bombu. Nejlepší
způsob jak od výroby nukleárních zbraní Írán
odradit je podle Leona Panetty právě diplomatický
a ekonomicky tlak. Podle izraelského předsedy
vlády Benjamina Netanyahua se čas pro mírové
řešení otázky íránského jaderného programu chýlí
ke konci. Tento názor naráží na odpor Ruské
federace, která myšlenku vojenského útoky Izraele
na Írán odmítá.

Nejlepší americkou univerzitou je podle
časopisu Forbes Princeton
Prestižní americký časopis Forbes sestavil
žebříček amerických univerzit. Základními kritérii
byly příjmy, ocenění a další úspěchy absolventů,
spokojenost studentů, schopnost studentů své
vzdělání na dané univerzitě dokončit a míra
zadlužení absolventů. Na prvním se místě se
umístila Princeton university a druhá skončila
Williams university ve státě Massachussets. Na
dalších místěch se umístily Standford, University of
Chicago, Yale, Harvard a vojenská akademie ve
West Pointu. Na vysokých příčkách se opět
umístily všechny univerzity sdružené ve slavné Ivy
League. Časopis Forbes srovnával 650 prestižních
amerických vysokých škol.

USA vyvíjí nátlak na evropské lídry kvůli krizi
eurozóny
Ministr financí Spojených států amerických
Timothy Geithner pronesl požadavek USA, aby
evropští lídři přijali opatření, která zmírní
ekonomickou krizi v Evropě. Základním
požadavkem, který Timothy Geithner vyslovil, je
snížení úrokových sazeb v některých zemích.
Timothy Geithner se na své návštěvě v Evropě
setkal s německým ministrem financí Wolfgangem
Schäublem a s předsedou Evropské centrální
banky Mariem Draghim a přednesl jim americké
požadavky. Někteří evropští politici s americkými
závěry nesouhlasí. Německý vicekancléř Philipp
Rösler prohlásil, že Evropská centrální banka by
se měla zaměřit na kontrolu inflace a nezasahovat
více do fungování trhu.

 

Podle aktuálního průzkumu vede prezident
Barack Obama v preferencích před
prezidentskými volbami ve 3 klíčových státech
Podle průzkumu provedeném na vzorku 3500
registrovaných voličů vede současný prezident B.
Obama před republikánským kandidátem M.
Romneym ve státě Pennsylvania o 11% a ve
státech Ohio a Florida o 6%. Ve všech třech

státech prezident Obama zároveň vyhrál při
minulých prezidentských volbách v roce 2008.
V celkovém pohledu se zdá podle současných
odhadů boj o prezidentské křeslo poměrně
vyrovnaný. Republikán Romney těží především
z ekonomických problémů země a na americké
poměry i vysoké míry nezaměstnanosti, která se v
současnosti dosahuje 8,2%.

Dva největší výrobci automobilů ve Spojených
státech vykázaly v červenci nižší prodeje, než
se očekávalo
Největší americký výrobce automobilů, společnost
General Motors Co vykázala 6% propad v prodeji
s celkově 201237 prodanými vozy, 2. největší
výrobce Ford Motor Co 4% pokles prodejů, když
prodal 173966 automobilů. Podle analytiků stojí za
sníženými prodeji především obecně špatná
ekonomická situace ve Spojených státech, hlavně
na americké poměry vysoká míra nezaměstnanosti
a s ní spojená obava investovat do nákupu vozidel.

Ceny nemovitostí ve Spojených státech
amerických rostly 4. měsíc po sobě
Index ceny nemovitostí získaný z 20 městských
částí v rámci Spojených států vzrostl o 0,9%, což
předčilo očekávání ekonomů, kteří předpovídali
růst o 0,5%. Ekonomové současně varují, že ceny
nemovitostí by mohly opět klesnout po ukončení
letní sezóny, která je tradičně nejsilnějším obdobím
roku z hlediska nakupování nemovitostí.

Světová banka přislíbila Barmě po 25 letech
finanční pomoc 
Příspěvek o celkové velikosti 85 milionů USD by
měl podpořit především financování rozvojových
projektů v oblasti školství a infrastruktury. Finanční
dar má podle prohlášení Světové banky posílit
důvěru v proces reforem samotný. Mluvčí Světové
banky Jim Yong Kim také uvedl, že země byla ze
světového hospodářství izolována příliš dlouhou
dobu a je klíčové, aby ze série probíhajících
vládních reforem profitovala. Barma tak také mimo
jiné získá přístup k půjčkám od Mezinárodní
asociace pro rozvoj (IDA) podporující nejchudší
země světa.

V Indii byly kompletně obnoveny dodávky
elektřiny
Dvoudenní výpadek, který zasáhl více než 600
milionů obyvatel, celkem 20 z 28 indických států a
při kterém zkolabovaly tři elektrické sítě, měl také
za následek přerušení dodávek vody a ochromení
dopravní sítě. Ministr energetiky Sushil Kumar
Shinde označil za jeho příčinu překročení
spotřebních limitů jednotlivých států. K výpadku
podobného rozsahu došlo naposledy v roce 2001.

Súdánský prezident odmítl jednání se svým
jihosúdánským protějškem
Prezident Omar Hassan al-Bashir odmítl pozvání
Africké unie k jednání s jihosúdánským
prezidentem Salva Kiir k zastavení vojenských
střetů mezi oběma státy. Střety mezi oběma státy
se vyhrotily v dubnu a ohrozily tak dohodu z roku
2005, která ukončila desetiletí trvající občanskou
válku. Sporné zůstávají otázky ohledně hranic a
transferu ropy. Obě země čelí hrozbě sankcí ze
strany Rady bezpečnosti OSN, pokud do čtvrtka
nevyřeší své neshody.

OSN: Drogový obchod v Guiney-Bissau stoupá
Rada bezpečnosti OSN je znepokojená situací
v Guiney-Bissau, která napomáhá rozkvětu
drogového obchodu. V zemi 12. dubna proběhl
vojenský převrat. OSN požaduje, aby se armádní
představitelé přestali vměšovat politiky, a zvažuje,
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že svolá mezinárodní summit k diskuzi, jak
dosáhnout demokratického systému
v západoafrické zemi. Guinea-Bissau je
dlouhodobě kritizována za nedostatečný boj proti
drogám, kdy se země stala transportním místem
kokainu z latinské Ameriky do Evropy.

Keňský odvolací soud potvrdil konání voleb v
březnu 2013
Prezidentské a parlamentní volby by se v Keni
měly konat v březnu 2013. Odvolací soud v úterý
potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance. Půjde o
první volby od roku 2007, kdy v povolebním násilí
bylo zabito více než 1200 lidí a přední keňští
politici jsou stíhání Mezinárodním trestním soudem
(ICC). Pravděpodobné datum konání voleb je 4.
března.

Nezaměstnanost Jihoafrické republiky se
snížila, přesto zůstává vysoká
Míra nezaměstnanosti mírně zpomalila ve druhém
čtvrtletí letošního roku, ale i nadále zůstává nad
hranicí 20 %. Příčinou vysoké nezaměstnanosti je
globální ekonomická krize, která nutí firmy
v Jihoafrické republice rušit pracovní místa.
V červnu míra nezaměstnanosti poklesla na 24,9
% z 25,2 %, přesto je bez práce na 4,47 milionů
lidí. Zvýšil se počet i těch, kteří na hledání práce
rezignovali o 0,4 %. V nejbližších týdnech země
neočekává zlepšení.

Produkce kolumbijského kokainu klesla o 25%
Za poslední rok produkce čistého kokainu v
Kolumbii klesla o 25%, od roku 2001 je to pak
71%. To vyplývá ze závěrů amerických agentur.
Podle Bílého domu je to poprvé od roku 1995, kdy
se Kolumbie umístila až na 3. místě největších
producentů kokainu, hned po Peru a Bolívii. Obě
strany připustily, že tento výsledek je důkazem
efektivnosti několika bezpečnostních akcí, které
USA podporovaly.

Prezident Venezuely cestuje do Brazílie, aby
stvrdil členství země v MERCOSUR
Prezident Chávez odcestoval do Brazílie, aby
formálně stvrdil členství své země v Organizaci
jihoamerického trhu (MERCOSUR). Plnému
členství země původně bránila Paraguay.
Venezuele se otevřela cesta do organizace ihned
po vyloučení Paraguaye. Ta byla vyloučena na
začátku června po nuceném odstoupení
prezidenta Luga.

OSN zahájila monitorování záplavami
postižených oblastí Severní Korey 
Výsledky průzkumu mají zajistit poskytnutí
nejvhodnější formy humanitární pomoci. Podle
dostupných informací se počet obětí záplav
vyšplhal od 18. července již na 88 a dalších více

než 60 tisíc osob zůstává mimo domov. Období
dešťů se navíc podle většiny odhadů stále nechýlí
ke konci. Mezi nejvíce postižené oblasti patří
zejména provincie Jižní Pyongan a město Anju.

Filipíny nabídly k dražbě oblasti v Jihočínském
moři
Filipínská vláda dala do aukce tři oblasti
nacházející se v Jihočínském moři, které si
nárokuje také Čína. Filipíny nicméně uvedly, že
veškerá dražená území se nachází ve vzdálenosti
200 námořníh mil od pobřeží, a tak náleží
filipínské ekonomické zóně deklarované Úmluvou
OSN o mořském právu (UNCLOS). Dražby se
budou učástnit mimo jiných také francouzská
společnost Total, americký Exxon či Royal Dutch
Shell. Filipíny tímto krokem usilují především o
snížení závislosti na dovozu paliv.

Švédská ekonomika v druhém čtvrtletí
meziročně zaznamenala růst o 2,3 procenta
Za sílící švédskou ekonomikou je hlavně export,
když hlavními vývozními trhy pro Švédsko jsou
Německo a Norsko, jejichž ekonomiky dluhová
krize nezasáhla tolik, jako například státy jižní
Evropy. Export, který vzrostl o 1,7% a také stabilní
situace na domácím trhu se také podepsaly na
posílení švédská koruny, která je nyní na svém
rekordním maximu vůči euru.

Prezident Venezuely doufá ve zlepšení vztahů s
Mexikem
Právě to si od změny prezidenta slibuje
venezuelský prezident Hugo Chávez. Mělo by se
jednat především o zlepšení ekonomických a
politických vazeb. Výhru kandidáta Instituční
revoluční strany (PRI) uvítal i prezident Bolivie Evo
Moráles. Ten byl jedním z prvních, kdo p. Enrique
Pena Nietovi poblahopřáli k vítězství.

Republikánský kandidát na prezidenta Mitt
Romney získal od svých příznivců v Izraeli více
než 1 milion amerických dolarů na svoji
kampaň
Republikán Romney navštívil Izrael při své
zahraniční cestě, při které získal již minulý týden
při návštěvě Velké Británie od Američanů žijících
v Londýně přes 2 miliony amerických dolarů. V
rámci své návštěvy v Izraeli se republikánský
prezidentský kandidát Romney především snaží
přesvědčit izraelské představitele o tom, že
představuje potencionálně lepšího spojence pro
židovský stát, než je současný americký prezident
B. Obama. Ten byl ze strany Izraele v minulosti
kritizován mimo jiné za málo důrazný postoj
k otázce íránského jaderného programu.

Společnost Google přiznala, že nesmazala
osobní data získaná při projektu Street View
Společnost již v květnu roku 2010 přiznala, že
vozidla, které používá pro fotografování ulic
v rámci své služby Street View získala osobní data
od uživatelů nezabezpečených bezdrátových sítí
ve více než 30 zemích. Společnost se za tento
postup omluvila. Podle svých zástupců pracuje v
současnosti na jejich kompletním odstranění.

Společnost Chicago Bridge &amp; Iron kupuje
společnost Shaw Group za 3 miliardy
amerických dolarů
Po spojení obou společností dojde k vytvoření
silného hráče na poli energetického průmyslu.
Chicago Bridge & Iron (CB&I) nabídla 46 USD za
akcii, což představuje 72% vyšší cenu než je
současná hodnota společnosti Shaw Group na
trhu. Nadále budou obě společnosti pokračovat
pod názvem Chicago Bridge & Iron Shaw pod
vedením současného výkonného ředitele CB&I,
kterým je Philip Asherman.

Austrálie, Nový Zéland a Fidži se dohodly na
obnovení diplomatických vztahů 
Zpráva byla zveřejněna v návaznosti na jednání
mezi těmito zeměmi, která se konala v australské
Sydney. Došlo také k dohodě o zmírnění
cestovních omezení. Australský ministr zahraničí
Bob Carr uvedl, že Fidži učinilo pokrok v
souvislosti s konáním voleb v roce 2014. Tyto
volby budou prvními od roku 2006, kdy komodor
Voreqe Baihimarama učinil v zemi státní převrat.
Fidži zůstává i nadále vyloučeno ze Společenství
národů a je na něj uvalena řada mezinárodních
sankcí. V roce 2009 byli z vměšování se do soudní
moci obviněni tři vysocí komisaři Austrálie a
Nového Zélandu a posléze byli vyloučeni ze země.

Sever Indie zůstal ochromen po jednom z
největších výpadků elektřiny posledního
desetiletí
Severní část Indie včetně hlavního města Nové
Dillí ochromil dnes v noci výpadek elektřiny, který
zasáhl více než 300 milionů obyvatel. Mezi nejvíce
postižené státy patří Punjab, Uttar Pradesh,
Himachal Pradesh a Rajastan. Dodávky elektřiny
byly již obnoveny na více než 60% území.
Navzdory tomu, že oficiální příčiny výpadku nejsou
prozatím známy, hovoří odborníci především o
překročení povolených limitů spotřeby elektrické
energie.
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