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Svazijský král odmítl změny režimu
Král Mswati III. rezolutně popřel jakékoliv možné
změny režimu ve Svazijsku. Režim čelil v minulých
měsících nebývalým protestům, když zemi zasáhla
krize způsobená výpadkem celních příjmů, které
tvoří až 60 % státních příjmu. Král Mswati III. má
přitom na desítku manželek a jeho osobní jmění se
odhaduje na 200 milionů USD. V zemi je navíc
vysoké procento nakažených obyvatel virem HIV.

Přechodná národní rada Libye předá moc ve
středu
Ve středu 8. srpna téměř rok po svržení
Muammara Kaddafiho předá Přechodná národní
rada Libye (NTC) moc nově zvolenému
dvousetčlennému kongresu. Rozhodnutí o předání
moci přichází v době, kdy v zemi vzrůstá počet
násilných incidentů. Mezinárodní humanitární
organizace Červený kříž dokonce pozastavila část
svých projektů v Libyi.

V uprchlickém táboře v Demokratické republice
Kongo propukla cholera
Nejméně devět lidí zemřelo následkem cholery
v provizorním táboře na východě Demokratické
republiky Kongo, kde probíhá boj mezi vládními
jednotkami a rebely v hnutí M23. Organizace
Lékaři bez hranic zřídila izolační stan v oblasti
Kanyaruchinya na okraji hlavního města provincie
Severní Kivu Goma. Následkem bojů musely
statisíce Konžanů opustit své domovy. Cholera je
nakažlivé onemocnění způsobené špínou a
nedostatkem hygieny.

Příští měsíc začne Ekvádor jednat s
MERCOSUR o svém členství v organizaci
Brazilská tisková agentura uvedla, že v září
začnou vstupní pohovory Organizace
jihoamerického trhu (MERCOSUR) s Ekvádorem.
Formální požadavek vznesl ekvádorský prezident
Rafael Corea již v prosinci loňského roku. Ekvádor
je momentálně přidruženým státem organizace.
Pokud vstupní pohovory dopadnou kladně,
Ekvádor se připojí k 5 zbývajícím členům.

Latinskoamerický parlament navrhuje
vyčlenění Paraguaye z organizace
Představenstvo Latinskoamerického parlamentu
navrhla vyčlenění Paraguaye z organizace. Tak
rozhodlo na svém setkání v Ekvádoru. Vyčlenění
Paraguaye z organizace Latinskoamerického
parlamentu je typem sankcí vůči Paraguay po té,
co byl na začátku července nucen odstoupit její
prezident Fernando Lugo.Dle představenstva v
Paraguayi nepanuje demokratický režim.

Vesmírné vozidlo NASA "Curiosity" dosáhlo
Marsu
NASA vypustila 26. února do vesmíru kosmickou
loď, která po překonání 567 milionu kilometrů
přistála na planetě Mars. Planetu prozkoumává
vesmírné vozidlo "Curiosity", které sbírá vzorky a
pořizuje barevné fotografie ve vysokém rozlišení.
"Curiosity" je více než dvakrát větší než byla
vozidla "Spirit" a "Opportunity", která přistála na
Marsu v roce 2004.  Vozidlo ovládá vědecké
centrum v Kalifornii. Projekt NASA stojí 2,5 mld.
USD. Americký prezident Barack Obama označil
přistání na Marsu za bezprecedentní úspěch na
poli vědy a techniky, který je chloubou Spojených
států amerických.

V Pákistánu byl zabit příslušník NATO
Na zásobovací trase mezi Pákistánem a
Afghánistánem byl zabit řidič kamionu
Severoatlantické aliance, který vezl zásoby pro
vojenské posádky v Afghánistánu. K incidentu se

nikdo oficiálně nepřihlásil. V oblasti působí několik
protiamerických skupin včetně Talibanu. Taliban
také v minulosti vyhrožoval útokem na zásobovací
konvoje, pokud budou trasy znovu otevřeny.
Pákistán otevřel zásobovací cesty po dlouhém
politickém a diplomatickém sporu s USA. Spojené
státy americké v době uzavření pákistánských cest
do Afghánistánu stálo více než 100 milionů USD
měsíčně používání náhradních tras.

Mauricijská inflace v červenci klesla
Statistický úřád v pondělí uvedl, že průměrná roční
míra inflace v červenci klesla na 4,9 % z 5,1 %
předchozího měsíce. Ke snížení inflace došlo na
základě nižších nákladům na dopravu a
pomalejšímu růstu cen potravin. Průměrná roční
inflace klesá od prosince 2011, kdy dosahovala
výše 6,5 %. Podle agentury Reuters klesla míra
meziroční inflace na 3,7 %.

Zisky společnosti Anglo Gold klesly
Třetí největší světový producent zlata Anglo Gold
Ahanti oznámil podle očekávání 41% snížení zisku
za druhé čtvrtletí letošního roku, přestože došlo
k navýšení podukce. K poklesu zisků jihoafrické
společnosti došlo v důsledku nižší ceny za zlato.
V příštím kvartálu se očekává navýšení cen zlata
na 835 až 865 USD za unci. Cílem společnosti je
dosáhnout za rok 2012 produkce mezi 4,3 a 4,4
milióny uncí zlata.

Mauritánie nevydá bývalého šéfa libyjských
tajných služeb
Mauretánský prezident Mohamed Ould Abdel Aziz
řekl, že bývalý šéf libyjských tajných služeb z doby
vlády Muammara Kaddafi Abdullah
al-Senussi nebude vydán, dokud s ním
neproběhne řízení, v kterém čelí obvinění
z nelegálního vstupu do Mauritánie pod falšenou
identitou v březnu tohoto roku. Kromě Mauritánie
hrozí al-Senussimu soud v Libyi, ve Francii byl již
odsouzen k doživotnímu vězení a před
Mezinárodním trestním soudem (ICC) čelí obvinění
ze zločinů proti lidskosti.

Návrh ústavy v Somálsku schválili delegáti
Navzdory sebevražednému útoku během
konference, při němž zemřelo šest bezpečnostních
pracovníků a za kterým by měla stát islamistická
militantní skupina Al-Shabaab napojená na
teroristickou Al-Kaidu, delegáti Africké unie (AU)
schválili návrh ústavy. Ten má nahradit osm let
starou přechodnou ústavu. Ústava musí být ještě
schválena v referendu. To bude podle zástupců
AU v zemi konat ihned, jakmile to bezpečnostní
situace v Somálsku dovolí.

 Tanzanie v prvním kvartále hospodářsky rostla

Tanzanie zaznamenala v prvním čtvrtletí zvýšený
hospodářský růst 7,1 % proti stejnému období roku
minulého, který byl 6,1 %. Důvodem je i vyšší
produkce zlata a diamantů. Tanzanie je
významným vývozcem kávy a zlata a nedávno
objevila velké zásoby přírodního plynu.

OSN požaduje ukončení pomoci rebelům v
Demokratické republice Kongo
Rada bezpečnosti OSN chce, aby země, které
podporují rebely na východě Demokratické
republiky Kongo v tzv. hnutí M23, svou pomoc
ukončily. Požadavek směřoval podle diplomatů na
Rwandu a Ugandu. Rwanda už před časem účast
na vyzbrojování a vycvičování rebelů odmítla, OSN
avšak ve své zprávě deklaruje opak. Kvůli
podezření z podpory Rwanda už přišla o část
mezinárodní pomoci.

Súdán a Jižní Súdán se dohodly na příjmech z
ropy
Mezi oběma zeměmi panuje napětí od dubna
letošního roku, kdy Súdán a Jižní Súdán stály na
pokraji války. Otázka ropy a jejího transferu je
konfliktním tématem již od července minulého
roku, kdy Jižní Súdán vyhlásil nezávislost.
Předmětem sporu avšak i nadále zůstává
vymezení hranic. OSN dalo zemím ultimátum, aby
své neshody vyřešily do čtvrtku. V minulosti oba
státy nedodržely dříve sjednané dohody.

Soud s exprezidentem Gbagbo byl znovu
odložen
Mezinárodní trestní soud (ICC) znovu odložil
proces s bývalým prezidentem Pobřeží slonoviny
Laurentem Gbagbo. Exprezident se měl k soudu
dostavit 13. srpna, nové datum zatím stanoveno
nebylo. Proces byl již odložen v červnu, kdy
Gbagbův právník požádal o více času k přípravě
obhajoby a plné rekonvalescenci bývalého
prezidenta. Konflikt proběhl v roce 2010 a
exprezident Gbagbo je souzen za válečné zločiny
a zločiny proti lidskosti.

Keňská vláda požaduje elektronický registr
voličů
V březnu 2013 se v Keni mají konat prezidentské a
parlamentní volby. Půjde o první volby od roku
2007, kdy v povolebním násilí zemřelo na 1200
lidí. Keňský parlament v pátek rozhodl, že v
nadcházejících volbách bude registr voličů
elektronický. Volební komise (IEBC) přitom
plánovala zavedení tzv. biometrické volební
registrace, která měla nahradit manuální registraci,
jež byla zdiskreditována v posledních volbách. Na
základě obav z podvodu ale k plánu nepřistoupila.
Vláda jeho zavedení nyní nařídila. Důvodem je
snaha obnovit důvěru společnosti ve volební
proces.

Nová egyptská vláda chce pokračovat v jednání
o půjčce
Ministr financí Mumtaz al-Saeed uvedl, že země
bude i nadále jednat se zástupci Mezinárodního
měnového fondu (MMF) o půjčce v hodnotě 3,2
miliard USD a pozval je na schůzku do Egypta.
Datum zatím nebylo určeno. Úvěr má pomoci
severoafrické zemi s výpadkem příjmu vlivem
lidové revoluce, která svrhla exprezidenta Husni
Mubaraka a podpořit vstup zahraničních investorů
do země. Nový ministr financí Saeed očekává
v letošním fiskálním roce ekonomický růst 3,5 až 4
%.

Kandidát na amerického prezidenta Mitt
Romney odmítá další stimuly na podporu
americké ekonomiky
Kandidát republikánské strany na amerického
prezidenta Mitt Romney hovořil v neděli o
ekonomické politice USA. Podle názoru kandidáta
na amerického prezidenta jsou ekonomické stimuly
americké centrální banky FED zbytečné. Situaci
křehké americké ekonomiky podle Mitta Romneyho
nezlepší a naopak ji mohou i zhoršit. Přislíbil také,
že v případě svého nástupu do Bílého domu
vytvoří 12 milionů volných míst. Předsedkyně
Demokratického národního výboru Debbie
Wasserman Schultz naopak prohlásila, že
americký FED je nezávislou institucí a o jeho
politice nerozhoduje Bílý dům a tedy ani politik Mitt
Romney.

Americká ministryně zahraničí příští týden
navštíví Turecko
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
navštíví turecký Istanbul, aby zde jednala s
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tureckými čelními představiteli. Hlavním námětem
zahraničně-politické diskuze bude eskalující
situace v Sýrii. Kromě Turecka navštíví Hillary
Clinton ještě v Nigerii a Beninu. Rozhovory v
Istanbulu by měly proběhnout příští týden.

USA vedou s Čínou diplomatický spor ohledně
Jihočínského moře
Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Patrick
Ventrell uvedl, že čínská politika v Jihočínském
moři vede k eskalaci diplomatického napětí mezi
zeměmi v regionu. Reagoval tak na nedávné
územní spory o teritorialitu vod v Jihočínském moři
mezi Čínou a Filipínami. Zdůraznil také, že USA
nemají v oblasti žádné územní nároky. Americkou
diplomatickou aktivitu kritizuje čínské ministerstvo
zahraničí, jehož mluvčí Qin Gang uvedl, že se USA
v situaci špatně orientují a podkopávají snahy o
dosažení míru a stability v regionu.

 

Armáda Spojených států pokročila v testování
radarem nezjistitelného bezpilotního letounu
X47B
Jedná se o projekt letectva se společností
Northrop Grumman, která vytvořila tento bezpilotní
letoun, který by měl být postupně schopen
nasazení k bojovým akcím z letadlových lodí.
Zároveň by mělo být kvůli zvýšení bojového
rádiusu možné těmto letounům doplňovat palivo i
za letu. Největším nedostatkem současných
bojových dronů armády Spojených států je jejich
nízká rychlost a snadná vystopovatelnost radarem,
oba tyto problémy by měla nová generace dálkově
ovládaného dronu vyřešit.

V Číně bylo odsouzeno 20 lidí obviněných z
terorizmu
Kromě toho byli obžalováni z výroby výbušnin,
šíření náboženského extremizmu a osnování svaté
války. Ačkoliv čínské úřady neposkytly informace o
etnicitě odsouzených, podle jejich jmen jde o
Ujgury, muslimské etnikum žijící v některých
čínských provinciích. V červenci 2009 došlo ve
městě Urumqi k nepokojům mezi majoritním
čínským obyvatelstvem a minoritním ujgurským
etnikem, při kterých zemřelo více než 200 lidí.
Ujgurové se dlouhodobě pokoušejí osamostatnit, či
alespoň získat omezenou autonomii, čemuž se
čínské úřady brání.

OSN požadují vyšetření incidentu v Dárfúru
Mluvčí Komise OSN pro lidská práva Ravina
Shamdasani uvedla, že OSN požaduje vyšetřování
ohledně ozbrojeného zásahu proti protestujícím v
Dárfúru. V úterý zde zahynulo během protestů 8
lidí a dalších 50 bylko zraněno. Ravina
Shamdasani žádá súdánskou vládu, aby nezávislé

vyšetřování povolila a byla sestavena vyšetřovací
komise. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva
Navi Pillay prohlásila, že demonstanté v Súdánu
mají svá práva pokojně vyjádřit svůj názor
demonstrací.

Bílý dům obvinil z neúspěchu OSN v Sýrii Čínu
a Rusko
Mluvčí Bílého domu Jay Carney prohlásil, že hlavní
vinu na diplomatickém neúspěchu OSN v Sýrii
nese Rusko a Čína. Důvodem je podle něj
vetování rezolucí Rady bezpečnosti OSN
namířených proti vládě syrského prezidenta
Bashara Al-Assada. Zároveň ocenil práci
zvláštního vyslance OSN a Ligy arabských států
Kofiho Annana, kterému končí mandát. Dále pak
obvinil syrského prezidenta Bashara Al-Assada z
používání těžké vojenské techniky k zabíjení
civilních obyvatel. USA také před dvěma dny
schválily finanční pomoc syrským povstalcům a
nadále posílají do země humanitární pomoc.

Podle Mezinárodního měnového fondu
eurozóna neudělala dost, aby zabránila šíření
krize
Mezinárodní měnový fond (MMF) ve své zprávě
popisuje vzájemné vztahy mezi zeměmi, které
považuje za nejdůležitější aktéry globální
ekonomiky, dále také postup dluhové krize.
Eurozónu, kterou zpráva bere jako celek, označil
MMF za největší hrozbu světové ekonomiky. Podle
MMF evropská dluhová krize dopadá již na
všechny členské státy, na státy s nimi sousedící a
důsledky krize i na celý svět. MMF ve zprávě
vyzval eurozónu, aby se k dluhové krizi postavila
úplně jinak než doposud.

Po dohodě Polska a Ruska bude platit
bezvízový styk mezi ruskou oblastí Kaliningrad
a polskou příhraniční oblastí
Dohoda mezi Polskem a Ruskem se však bude
týkat pouze obyvatel žijících 50 kilometrů okolo
hranice mezi Polskem a ruskou exklávou
Kaliningradem. Obyvatelé Kaliningradu budou
moci však cestovat v Polsku pouze 50 kilometrů od
hranic. Těm, kdo by toto omezení porušili, hrozí až
pětiletý zákaz vstupu do Evropské unie. Rusko tuto
dohodu považuje za krok vpřed k celkovému
zrušení vízové povinnosti.

Spotřebitelská důvěra ve Španělsku je na
historickém minimu
Dle zprávy institutu pro výzkum trhu CIS klesl v
červenci 2012 index spotřebitelské důvěry z
červnových 50,6 bodů na 37,6 bodů. Na vině je
údajně vysoká nezaměstnanost, která se nyní
pohybuje na hranici 25% a pokračující vládní
úsporná opatření. Vzrostl naopak výnos z
desetiletých dluhopisů, který se nyní pohybuje nad

7%, což je dle analytiků z dlouhodobého hlediska
neudržitelný stav. Trhy nyní očekávají, že situaci v
zemi se pokusí zlepšit Evropská centrální banka
(ECB).

Bělorusko vyhostilo švédského diplomata,
údajně kvůli podpoře opozice
Švédský ministr zahraničních věcí Carl Bildt v
pátek uvedl, že švédský diplomat byl vyhoštěn z
Běloruska, údajně kvůli jeho setkání s politickou
opozicí v Minsku. Dle Bildta jsou obvinění
vznesená proti švédskému velvyslanci
nepodložená, dle jeho názoru se jedná o reakci na
švédskou angažovanost v demokratizaci této
východoevropské země a zlepšení tamějších
lidských práv. Švédsko v reakci na tuto událost
vypovědělo oba běloruské velvyslance ze své
země.

Jediné zařízení vlády Spojených států pro
skladování uranových jaderných zbraní bylo
dočasně zavřeno po narušení bezpečnosti
K narušení bezpečnosti došlo vniknutím 3 aktivistů,
kteří narušili ochranný perimetr a podařilo se jim
dostat k vnější straně budovy, ve které je
skladován vysoce obohacený uran, který je
klíčovým prvkem pro výrobu jaderných zbraní.
Podle zástupce aktivistické skupiny Oak Ridge
Enviromental Alliance šlo o vyjádření nesouhlasu
s výrobou jaderných zbraní. Vláda v současnosti
přijímá opatření k zajištění větší bezpečnosti
celého prostoru.

Zemědělci v USA jsou zasaženi nejhorším
suchem za posledních 25 let, je ohrožena
především produkce kukuřice
Již ve více než polovině okresů ve Spojených
státech byl v souvislosti se suchem vyhlášen stav
katastrofy. Nyní je tak stav katastrofy vyhlášen v
1584 okresech v rámci 12 různých států. Podle
zemědělců bude nejvíce zasaženou plodinou
kukuřice, jejíž 88% je vysazeno v oblastech
zasažených suchem.

Mali, Niger a Pobřeží slonoviny odstraňují nebo
snižují daně ze základních potravin
Mali, Niger a Pobřeží slonoviny regulací daní
uvalených na dovážené základní potraviny hodlají
bojovat proti rostoucím cenám potravin, které
tradičně v oblasti Sahelu vyvolávají nepokoje. V
červenci dosáhly ceny obilí rekordních maxim kvůli
suchům v USA a Rusku, která vedla i k varování
ze strany Organizace OSN pro výživu a
zemědělství před podobnou krizí, jaká nastala na
přelomu let 2007 a 2008. Ceny navíc ženou
nahoru i spekulace o možném omezení vývozu
obilnin z Ruska.
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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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