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USA a Turecko se připravují na nejhorší scénář
v Sýrii
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton a
turecký ministr zahraničí Ahmet Davutoglu vydali
společné prohlášení, že obě země připravují
společnou strukturu nejhoršího scénáře v Sýrii.
USA a Turecko hodlají koordinovat svoje vojenské,
výzvědné a politické kroky směrem k Sýrii. Podle
americké ministryně zahraničí počítají USA i s
případem, že syrský prezident BasharAl-Assad
použije chemické zbraně. Turecká vláda oznámila,
že si přeje více podpory ze strany Spojených států
v otázce Sýrie. Turecko zhoršilo své vztahy se
Sýrií po incidentu se sestřeleným tureckým
letadlem nad syrským územím.  Obě země také
deklarují sdílenou obavu, aby se Sýrie nestala
útočištěm teroristů. Před tímto scénářem varoval
například Írán.

V Afghánistánu se množí ozbrojené útoky
Včera v noci byli zabiti další 3 američtí vojáci na
vojenské základně v provincii Helmand. Jedná se o
druhý útok během jediného dne. V pátek zabil
velitel lokální policie tři americké vojáky během
večeře ve svém domě. Během posledních čtyř dnů
došlo ke třem případům střelby tzv. Green on blue,
tedy situaci, kdy voják nečekaně obrátí zbraň proti
svému spojenci. V Afghánistánu takto skrytí
příslušníci hnutí Taliban v afghánských
ozbrojených složkách útočí na vojáky
Severoatlantické aliance. Afghánistán nasadil
příslušníky tajných služeb, aby prověřovali vojáky
sloužící v afghánské armádě a policii. Mluvčí
vojenských sil Severoatlantické aliance v oblasti
brigádní generál Gunter Katz prohlásil, že tyto
útoky nevypovídají o situaci v Afghánistánu.

Severní Korea: jsou známy první výsledky
vyšetřování OSN
Podle informací OSN v současné době zemi
nehrozí hladomor podobného rozsahu, jakým byla
zasažena v 90. letech, kdy zemřel více než 1
milion obyvatel. Plnohodnotné posouzení situace
však bude možné až na konci září, vzhledem k
lepšímu přehledu ohledně důsledků povodní na
zemědělskou produkci. Odhadovaný počet obětí
letošních záplav se podle oficiálních zdrojů
pohybuje mezi 169 až 400 oběťmi. Zástupkyně
Světového potravinového programu OSN (WFP)
pro Severní Koreu Claudia von Roehl ve svém
prohlášení také uvedla, že situace ohledně výživy
občanů Severní Korey je dlouhodobě na velmi
špatné úrovni.

Zástupci KSČM navštívili Vietnam 
Delegace KSČM vedená předsedou strany
Vojtěchem Filipem se ve Vietnamu setkala mimo
jiné s generálním tajemníkem Vietnamské
komunistické strany (VKS) Nguyen Phu
Trong. Podle slov generálního tajemníka VKS je
udržování přátelských vztahů a spolupráce s
KSČM velmi významná a bude se i nadále
zasazovat o to, aby obě strany přispívaly k rozvoji
vztahů obou států a jejich občanů. Vojtěch Filip ve
svém prohlášení uvedl, že KSČM a VKS by měly
zintenzivnit výměnu informací, stejně jako udržovat
těsnou spolupráci během vícestranných jednání.

V Afghánistánu zabil velitel místní policie 3
americké vojáky
Velitel lokální afghánské policie v provincii
Helmand pozval na večeři tři příslušníky
amerických ozbrojených sil s tím, že budou
diskutovat bezpečnostní situaci v regionu. Během
večeře spolu se svými kolegy americké vojáky
zastřelil a následně uprchl. Jednalo se o skrytého
příslušníka hnutí Taliban. Od ledna se podobných

útoků, kdy příslušník afghánské policie či armády
zaútočil na vojáky NATO, odehrálo 25 a bylo v nich
zabito 31 lidí.

Íránská televize označila americký přístup k
Sýrii za naivní a cynický
Podle íránské televize Press TV Spojené státy
americké svojí podporou syrským povstalcům
dávají najevo naivitu a cynismus. Podpora
povstalcům je podle íránské televize otevřenou
podporou teroristickým skupinám, napojeným na
Al-Kaidu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov k
tomu dodal, že opozice v Sýrii nesměřuje k
vítězství nad vládou prezidenta Bashara Al-Assada
a její vyzbrojování jen posiluje krvavé střety, které
se v Sýrii odehrávají.

Spojené státy se podílí na odstranění škod po
použití roztoku Agent Orange při vietnamské
válce
Jde přitom o první podobný krok od skončení války
v roce 1975. Podle vietnamských činitelů mělo
použití tohoto roztoku za následek vážné zdravotní
problémy pro několik milionů lidí, přes 150 000 dětí
se narodilo s vrozenými vadami. Armáda
Spojených států používala Agent Orange ke
zničení vegetace, která poskytovala útočiště
nepřátelským vojákům, jeho použití však vedlo k
dalekosáhlým a vážným důsledkům pro zasažené
populace. Práce probíhají v městě Danang v
centrálním Vietnamu.

Prezident Spojených států Barack Obama
podle posledního průzkumu dále zvýšil vedení
nad svým republikánským rivalem Mittem
Romneym
Podle posledního průzkumu, který proběhl
přibližně tři měsíce před prezidentskými volbami
jsou Američané stále více pesimističtí v souvislosti
s dalším vývojem země - dvě třetiny dotazovaných
je přesvědčeno, že se Spojené státy v současnosti
ubírají špatným směrem. Neviní z toho však
současného prezidenta B. Obamu, který mírně
zvýšil svůj náskok na republikána Romneyho, když
získal podporu 49% dotazovaných oproti
Romneyho 42%.

Čína: míra inflace dosáhla v červenci 30-ti
měsíčního minima
Meziročně tak ceny vzrostly o pouhá 1,8%. O
rekordně nízkou míru inflace se zapříčinily
především nižší ceny vepřového masa, které
meziročně poklesly o více než 17% a také ceny
drůbeže. Poté, co v první polovině letošního roku
zaznamenala Čína nejpomalejší růst HDP za
období posledních tří let, i nadále tak ale
přetrvávají obavy z dalšího vývoje druhé největší
světové ekonomiky.

Spolupráce mezi zeměmi Latinské Ameriky a
Indií vstoupila do nové fáze
Indie založila společně se Společenstvím
latinskoamerických a karibských států (CELAC)
společný výbor pro rozvoj spolupráce v oblasti
obchodu, zemědělství a energetiky. Společenství
CELAC tvoří celkem 33 států, které společně
vytváří největšího světového vývozce potravin,
třetího největšího světového vývozce energie a
zároveň disponují největším množstvím zásob
sladké vody. Spolupráce by měla napomoci bližším
vzájemných vztahům zejména v oblasti
ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje.

OSN varuje před potravinovou krizí
Po tříměsíčním snižování cen potravin se
v červenci ceny opět prudce zvýšily. Vysoká cena
potravin podle OSN zvyšuje riziko potravinové

krize, neboť ceny podle analytika OSN pro
zemědělství Abdolreza Abbassiana se budou i
nadále zvyšovat. „Rozhodně to nebude sezona,
kde budou ceny nižší než v předchozím roce.“
Naposledy vypukla potravinová krize na přelomu
let 2007 a 2008.

Nigerijská vláda schválila rozpočet pro rok
2013
Rozpočet pro příští rok v hodnotě 30,8 miliard USD
schválila ve středu nigerijská vláda, příští měsíc ho
čeká projednání v parlamentu. Vláda Nigérie
zvýšila výdaje o pět procent, ale snížila fiskální
rozpočet o 2,85 %. Podle ministryně financí Ngozi
Okonjo-Iweala je „rozpočet klíčový pro dosáhnutí
fiskální konsolidace růstu a vzniku nových
pracovních míst. Rozpočet Nigérie je z 80 %
tvořen příjmy z ropy.

Měsíční příjem ze Suezského průplavu se zvýšil
o 4 %
Egypt v červenci získal ze Suezského
průplavu 433,1 milionů USD, což je 4% nárůst
oproti předcházejícímu měsíci, které příjmy
v červnu činily 415,9 milionů USD. V červenci
minulého roku byl zisk ze Suezského průplavu
vyšší - 449,2 milionů USD. Průplav je důležitým
devízovým zdrojem Egypta.

Brazílie utužuje vztahy především s bývalými
portugalskými koloniemi Afriky
Brazilská vláda navýšila finanční prostředky, které
na africký kontinent plynou, ze 4,3 miliard USD
v roce 2002 na 27,6 miliard USD v roce minulém.
V Mozambiku Brazílie otevřela továrnu na výrobu
antiretrovirálních léků, jež jsou využívané v boji
proti epidemii AIDS. Keni poskytla půjčku
v hodnotě 150 milionů USD na výstavbu
infrastruktury v hlavním městě Nairobi a angolský
vojenský personál je na základě nové
bezpečnostní dohody trénován v Brazílii. Země
Latinské Ameriky poskytuje rozvojovou pomoc
především bývalým portugalským koloniím.
Brazílie má nejvyšší počet Afričanů v zemi mimo
africký kontinent.

Uruguay odprezentovala návrh zákona o
legalizaci marihuany
Zákon, který by umožňoval legalizaci marihuany je
částí uruguayské vlády v boji proti drogovému
průmyslu a zločinu. Zákon, který je iniciativou
prezidenta José Municy by umožňoval beztrestnou
konzumaci a distribuci drogy. Stále by ale
zakazoval kultivaci konopí.

Pákistánský nejvyšší soud předvolal
současného premiéra
Stalo se tak pouhé dva měsíce poté, co jím byl
odvolán dnes již bývalý premiér země Yusuf Raza
Gilani. Politická nestabilita v zemi tak opět roste.
Současný premiér byl předvolán z důvodu
odmítnutí zahájení opětovného vyšetřování
korupční aféry stávajícího prezidenta. Podle členů
Lidové strany (PPP) vedené současným
prezidentem, překračuje nejvyšší pákistánský soud
své pravomoci. Podle informací zpravodajské
agentury BBC Lidová strana již také připravila
strategii pro případ, že by opětovně došlo k
odvolání premiéra země.

Regionální politici se nedohodli na řešení
konfliktu v Demokratické republice Kongo
Na jednání v Ugandě se rwandský prezident Paul
Kagame a jeho konžský protějšek Joseph Kabila
nedohodli na řešení konfliktu na východě
Demokratické republiky Kongo, kde od dubna
letošního roku působí hnutí M23 pod vedením
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generála Bosco Ntaganda, který čelí obvinění u
Mezinárodního trestního soudu (ICC). Ugandský
prezident Yoweri Museveni uvedl, že se prezidenti
znovu sejdou za čtyři týdny. V červenci Africká
unie (AU) vyzvala k zastavení bojů, které vyhnaly
na 250 000 Konžanů ze svých domovů, i za použití
vojenské síly. Mezitím rebelové napadli letiště u
důlního města Lumbumbashi na východě
Demokratické republiky Kongo.

Keňský ministr Kimunaya čelí obvinění ze
zpronevěry peněz
Současný ministr dopravy Amos Kimunya čelí
obvinění, že ve své funkci ministra financí
podepsal nevýhodný kontrakt, který vedl ke
zpronevěření 20 milionů USD z veřejných
prostředků. Výbor pro veřejné finance (PAC) ve
středu vyzval ministra k rezignaci, ten ale odstoupit
odmítl. Ministr Kimunya a guvernér centrální banky
Njuguna Ndung’u měli zrušit dlouhodobou smlouvu
se společností De La Rue na tisk bankovek a
nahradit ji čtyřmi krátkodobými, které v součtu
vyjdou dráž. Ministr obvinění odmítá a tvrdí, že
nové kontrakty naopak 35 milionů USD ušetří.
Keňa je dlouhodobě kritizována na rozsáhlou
korupci a nedostatečnou politickou vůli ji řešit.

Generální tajemník OSN požaduje řešení
problému v Mali i za cenu sankcí
Na zasedání Rady bezpečnosti OSN generální
tajemník OSN Ban Ki-moon požádal Radu, aby
zvážila, jakým způsobem ukončit krizi v Mali.
Generální tajemník prohlásil, že možným řešením
by mohly být i finanční či cestovní sankce. Podle
něj dochází v oblasti k masivnímu porušování
lidských práv a situace se každým týdnem
zhoršuje. Úřad pro koordinaci humanitárních
záležitostí oznámil, že pro humanitární zajištění
situace v oblasti Sahelu potřebuje 725 milionů
dolarů.

MTN Group jedná s USA a Jihoafrickou
republikou o výnosech z Íránu
Generální ředitel jihoafrického mobilního operátora
MTN Group Sifiso Dabengwa uvedl, že jedná
s úřady Spojených států amerických a Jihoafrické
republiky ohledně transferu zisků z íránského
společnosti MTN Irancell, jíž vlastní 49 % akcií.
Společnost měla v důsledku amerických sankcí
proti Íránu problémy s přesunem peněz ze země.
MTN rovněž čelí žalobě u amerického soudu ve
výši 4,2 miliardy USD. Konkurenční firma Turkcell
tvrdí, že společnost MTN uplácela a lobbovala u
vlády Jihoafrické republiky, aby podpořila íránskou
armádu výměnou za mobilní licenci v Íránu v roce
2005, jíž měla původně získat firma Turcell.
Společnost MTN obvinění popírá.

OSN vyjádřila spokojenost nad reformami v
Jemenu
Poradce Generálního tajemníka OSN pro Jemen
Jamal Benomar prohlásil, že OSN oceňuje reformy
jemenského prezidenta Mansoura. Za hlavní
reformu označil transformaci bezpečnostního
sektoru, která má za cíl integrovat ozbrojené
složky pod rámec práva a sladit jejich fungování s
mezinárodním prostředím. Reformy v Jemenu by
měly vyvrcholit v roce 2013 přijetím ústavy a
svobodnými volbami o rok později. Podle OSN
nastoupil Jemen cestu k tranzici v demokratický
stát.

Jihoafrické doly hlásí za červen vyšší produkci
Přestože jihoafrická produkce zlata klesla o 4 %,
celková těžební produkce oproti minulému roku
vzrostla o 4,2 %.  Nárůst těžby byl zaznamenán u
nerostů - bez zlata - o 5, 3 % a produkce se zvýšila
i platiny o 4, 8 %. V průmyslu dochází k oživení po
prudkém poklesu způsobeném vládními úspornými
opatřeními.

Společnost Kenya Power získá 200 miliónů
USD na investice do elektrické sítě
Mezinárodní finanční korporace (IFC), která působí
pod Světovou bankou (WB), poskytne energetické
společnosti Kenya Power půjčku v hodnotě 200
miliónů USD na zlepšení keňské elektrické sítě.
Generální ředitel Joseph Njoroge oznámil, že firma
okamžitě obdržela 50 miliónů USD, které investuje
do elektrické sítě hlavního města Nairobi a jeho
okolí. Projekty budou dokončeny do roku 2014 a
jejich cílem je redukovat časté elektrické výpadky.
Pro fiskální rok 2012/2013 může IFC poskytnout
Keni až 300 – 400 miliónů USD na další projekty.

Malawi přijalo zákon zakazující podnikání
cizinců
Jihoafrická země, jejíž prezidentka Joyce Banda se
snaží o obnovení mezinárodní finanční pomoci,
přijala zákon, který zakazuje podnikat cizincům
mimo čtyři největší města – Lilongwe, Blantyre,
Mzuzu a Zomba. Podle vlády má zákon, jenž začal
platit 31. července, pomoci ochránit místních
podnikatele. Kritici naopak tvrdí, že je zákon
diskriminující a xenofobní. Nejčastějšími cizinci,
kteří v zemi zakládají obchody, jsou Číňané. Aby
zahraniční investoři mohli znovu v Malawi
podnikat, musí zaplatit počáteční kapitál v hodnotě
250 000 USD. V sedmi z 28 regionů již čínští
podnikatelé ve většině podle agentury IPS své
obchody zavřeli.

Vláda Keni čelí kritice za předraženou
modernizaci parlamentu
Východoafrická země nakoupila nové vybavení do
350členného parlamentu. Každá sedačka přitom
stála 3000 USD a původní návrh počítal s částkou

5000 USD za jednu. Obhájci tendru za 12 milionů
USD ale tvrdí, že inovace dostane keňský
parlament do digitálního věku. Poslanci v Keni
přitom už dnes patří k nejlépe placeným politikům
v Africe. Za 5000 USD lze v Keni pořídit malý
rodinný dům.

Inflace v Etiopii zůstává vysoká
Etiopská roční míra inflace se v červenci udržela
na vysokých 20 %, ačkoliv se mírně zpomalil růst
cen potravin. Za fiskální rok 2011/2012, který
skončil v červnu, se očekává nárůst HDP o 11 %
v důsledku zvýšení zemědělské produkce. Podle
etiopského statistického úřadu dále klesla inflace
potravin i dalších komodit.

Súdán a Jižní Súdán budou pokračovat v
jednáních
Státní súdánská tisková agentura SUNA v pondělí
uvedla, že Súdán bude s Jižním Súdánem
pokračovat v jednáních o zbývajících sporných
otázkách týkajících se hlavně hranic a jejich
bezpečnosti. Schůzka se uskuteční za podpory
Africké unie (AU) 26. srpna. Další jednání přichází
poté, co se státům podařilo v pátek uzavřít
prozatímní dohodu o příjmech z ropy a poplatcích
za transfer.

Největší ekonomika jihovýchodní Asie roste
nad očekávání
Ekonomika Indonésie ve druhém čtvrtletí letošního
roku zaznamenala meziroční nárůst 6,4%, tedy
přibližně o 0,3% více, než se pohybovaly původní
odhady. Podle mnohých odborníků se o to
zapříčinila především silná domácí poptávka
podpořená nízkou diskontní sazbou, stabilní
hladinou inflace a silnou důvěrou spotřebitelů.
Domácí spotřeba tak vytvořila celkem 60% HDP.
Navzdory těmto zprávám však stále panují obavy
ohledně dalšího vývoje, a to především z důsledků
světové finanční krize v Číně, která je jednou z
předních indonéských exportních oblastí.

Velikost populace Japonska se opět změnšila 
Podle informací, které toto úterý zveřejnila
japonská vláda, zaznamenal počet obyvatel
Japonska jiz třetí po sobě následující rok pokles.
Meziročně se tak populace zmenšila o 0,21%, na
stávajících 126 659 683 obyvatel. Tento rok se
také narodilo nejméně dětí od roku 1980,
naopak počet úmrtí zaznamenal rekordní hodnotu.
Největší populační pokles, více než 2,17%
obyvatel, byl zaznamenán v prefektuře Fukushima,
která patřila po loňském březnovém zemetřesení a
vlně tsunami mezi nejhůře zasažené oblasti.
Nejvíce obyvatel poté přibylo městu Tokio.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat, tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu řádně
zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč. DPH
z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně, e-mailem, či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení
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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