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Úřady Spojených států vyšetřují další dvě velké
banky kvůli porušení sankcí směrem k Íránu
K britské bance Standard Chartered, která byla
obviněna z praní špinavých peněz, se nyní přidává
vyšetřování bankovních domů Commerzbank a
Bank of Scotland. Jedná se přitom o závažné
obvinění, které má přímý vliv na pokles akcií obou
bank. Zatím není jasné, o jak velké transakce se
mělo u obou bank jednat.

Vesmírné vozidlo Úřadu pro letectví a
kosmonautiku „Curiosity“ začíná s výzkumem
Marsu
V posledních dnech došlo k úspěšnému testu
palubního laseru a nyní již vozidlo Curiosity čekají
testy pohonu. Očekává se, že pokud vše bude
fungovat správně, mělo by vozidlo urazit několik
desítek metrů denně. Určitou komplikací je
poškození větrných senzorů, ke kterému došlo při
přistání. Vozidlo Curiosity je zatím nejdokonalejším
přístrojem svého druhu, který kdy lidstvo vyslalo do
vesmíru, podle odhadů má hodnotu přesahující 2,5
miliardy amerických dolarů. Všechny dosavadní
testy od přistání proběhly úspěšně.

Generální tajemník OSN navštíví Írán, aby se
zúčastnil hnutí nezúčastněných
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon na konci
srpna navštíví Írán, aby se zúčastnil 16. setkání
Hnutí nezúčastněných. Hnutí nezúčastněných se
sejde v Teheránu mezi 26. - 31. srpnem za účasti
delegací ze všech 120 členských zemí. Spojené
státy americké a Izrael vyzvaly generálního
tajemníka OSN, aby jednání v Íránu bojkotoval.
Důvodem je íránský jaderný program, který je
podle obou států zásadním ohrožení pro světový
mír. Jednání se zúčastní i zástupce Sýrie. Mluvčí
generálního tajemníka OSN oznámil, že jednání
Ban Ki-moon využije k prohlubování vzájemných
mírových svazků mezi členy sdružení.

USA vyšetřují RBS a Commerzbank kvůli
možnému porušení sankcí uvalených na Írán
Americký Federální rezervní systém (FED) spolu s
Ministerstvem spravedlnosti Spojených států
amerických vyšetřují možné porušení sankcí
uvalených na Írán. Podezřelé z nepovolených
transakcí s Íránem jsou banky Royal Bank of
Scotland a Commerzbank. Zástupci Commerzbank
prohlásili, že od roku 2007 neuskutečnili žádné
nové transakce s Íránem. RBS odmítla tuto kauzu
komentovat.

Při střetech v Keni zemřelo nejméně 48 lidí
Podle zástupce regionálního policejního šéfa
Josepha Kitury se úterní střety, při kterých zemřelo
nejméně 48 lidí, odehrály v provincii Coast na
jihovýchodě Keni mezi etnickými skupinami Orma
a Pokomo. Většina obětí byly ženy a děti. Podle
BBC se napjatá situace mezi komunitami vyostřila
kvůli sporům ohledně pastvy dobytka. Kitur dále
uvedl, že není jasné, zda byl některý z pachatelů
zatčen. Úterní střety jsou nejhorším incidentem od
násilných povolebních nepokojů před čtyřmi lety.

Deset lidí na východě Demokratické republiky
Kongo zemřelo pravděpodobně na ebolu
Agentura AP s odkazem na Světovou
zdravotnickou organizaci (WHO) v úterý uvedla, že
se 15 lidí na východě Demokratické republiky
Kongo nakazilo virem ebola, 10 z nich na virus
zemřelo. Ebola propukla v Ugandě před několika
týdny a 16 lidí na virus zemřelo. Ugandské úřady
tvrdí, že mají šíření virus pod kontrolou. Ebola patří
k nejnebezpečnějším chorobám na světě, po jejím
nakažení umírá až 70 % lidí.

Nový etiopský premiér zůstane u moci do roku
2015
Podle agentury Reuters zůstane nový etiopský
premiér Hailemariam Desalegn u moci do voleb,
které se budou konat v roce 2015. Vládnoucí
strana tak chce zajistit rychlé a hladké předání
moci po smrti Meles Zenawiho, jenž zemřel
v pondělí v bruselské nemocnici po dlouhé nemoci.
Mluvčí vlády Bereket Simon uvedl, že během
příštích dvou dnů bude svolán parlament, před
nímž Desalegn složí přísahu a dokončí pětileté
funkční období současné vlády.

Thajská sněmovna reprezentantů schválila
největší fiskální rozpočet v historii země
Dolní sněmovna thajského národního shromáždění
schválila rozpočet jasnou většinou. Výdaje
dosáhnou ve fiskálním  roce 2013 76,2 miliard
USD, příjmy pak 66,7 miliardy USD. Nárůst výdajů
je dalším krokem kontroverzního vládního plánu,
který kromě zvyšování výdajové položky rozpočtu
zahrnuje také snížení daně z příjmu z 30 na 23%.
Senát musí projednat návrh státního rozpočtu do
20 dní od jeho schválení ve sněmovně
reprezentantů. Vládní politika zvyšování výdajů je
silně kritizována opoziční Demokratickou stranou.

Japonští aktivisté přistáli na území sporných
ostrovů Senkaku/Diaoyu  
Japonští nacionalističtí aktivisté doplavali na břeh a
vztyčili japonskou vlajku poté, co flotila se 150 lidmi
včetně některých členů japonského parlamentu na
palubě dosáhla pobřežních vod Japonskem
kontrolovaných ostrovů Senkaku/Diaoyu. Čin
aktivistů je tak zřejmou reakcí na nedávný pokus
hongkongských aktivistů o vylodění se na břehu
ostrovů a vztyčení čínské vlajky, který skončil jejich
zatčením a následnou deportací japonskými úřady.
Přestože japonská vláda neudělila skupině
povolení k přistání na ostrovech a nyní jsou
aktivisté vyslýcháni japonskou pobřežní hlídkou,
jejich krok vyvolal silné protesty v Číně a Peking ho
ostře odsoudil. Sporné ostrovy v Jihočínském moři,
které jsou nárokované též Taiwanem, leží na
důležité námořní obchodní trase a jsou obklopeny
velkými ložisky zemního plynu.

Mongolsko: člen Demokratické strany Davaajav
Ganhuyag byl zvolen ministrem hornictví,
obavy z protekcionismu přetrvávají
Davaajav Ganhuyag, který byl v pátek zvolen do
funkce mongolského ministra hornictví, je známý
svým protekcionistickým vztahem k sektoru
průmyslu a důlní těžby. Již v minulosti totiž
několikrát usiloval o to, aby smlouvy se
zahraničními těžebními společnostmi podnikajícími
v Mongolsku byly upraveny do takové podoby,
která by státu zajistila dosažení co největšího
podílu na výnosech z těžby. Podle odborníků bude
však jako člen vlády ze svého nekompromisního
postoje nucen slevit, neboť je vázán volebním
programem Demokratické strany, která je
zahraničním investicím nakloněná. Zahraniční
investice do těžby nerostných surovin jsou pro
slabou mongolskou ekonomiku zásadním článkem
pro její další růst.

 

 

Vláda Jihoafrické republiky se omluvila za
střelbu v dole
Jihoafrická ministryně obrany Nosiviwe Noluthando
Mapisa-Nqakula se v úterý omluvila horníkům a
zároveň je požádala o odpuštění. Policie minulý
týden začala střílet do stávkujících horníků v dole

Marikana, když odmítli ukončit stávku za zvýšení
mezd, které se pohybují v současnosti od 484 do
600 USD a horníci požadují navýšení na 1500
USD. Po střelbě zůstalo 34 mrtvých a zraněno bylo
78 dalších. Omluva přichází krátce poté, co
demonstranti uvedli, že nebudou v příštích volbách
podporovat vládnoucí stranu Africký národní
kongres (ANC).

Súdán a Jižní Súdán budou diskutovat o
sporných otázkách
Podle diplomatů bude na Súdán a Jižní Súdán
vyvíjen v nejbližších dnech tlak, aby země dosáhly
dohody ohledně bezpečnostních otázek, hranic a
obnově vývozu ropy. Dohoda by měla předejít
ekonomickému kolapsu zemí či válce. Očekává se,
že státy budou v neděli pokračovat v jednáních
pod dohledem Africké unie (AU) v Addis Abebě
poté, co se jim tento měsíc podařilo dosáhnout
prozatímní dohody o příjmech z ropy a poplatcích
za transfer. Státy musí pod hrozbou sankcí od
OSN vyřešit všechny sporné otázky do 22. září. 

V Togu policie rozehnala demonstranty slzným
plynem
Protestní pochod, který svolala opozice v rámci
kampaně Zachraňme Togo, rozehnala policie
slzným plynem a gumovými projektily v hlavním
městě Lomé. Tisíce lidí protestovaly v ulicích proti
květnovému vládnímu zákonu, kterým byly
překresleny hranice volebního obvodu a který
podle opozice přinesl vládnoucí straně navýšení
počtu křesel v parlamentu z 81 na 91. V roce 2010
obvinila opozice volby současného prezidenta
Faure Gnassingbé, který se dostal k moci po smrti
svého otce v roce 2005, z podvodu a zastrašování.

Prezidentka Libérie odvolala 46 vládních
úředníků, včetně svého syna
Liberijská prezidentka Ellen Johnson-Sirleaf
suspendovala 46 vládních úředníků poté, co nebyli
schopni doložit svá prohlášení o majetku
protikorupční komisi. Prezidentka odvolala i svého
syna Charlese Sirleaf, který byl zástupcem
guvernéra Centrální banky Libérie. Do svých funkcí
mohou být znovu jmenováni, pokud předloží svá
majetková přiznání. Rozsáhlá korupce je vnímána
jako překážka západoafrické zemi, která zůstává
jedním z nejchudších států světa téměř po dekádě
od konce čtrnáctileté občanské války. Další dva
synové prezidentky Johnson-Sirleaf působí ve
vysokých vládních funkcích.

Gambie popraví všechny odsouzené k smrti do
poloviny září
Prezident Gambie Yahya Jammeh v úterý oznámil,
že všichni odsouzení k smrti, budou do poloviny
září popraveni. Zločiny, jako je vražda, pašování
drog, homosexualita či terorismus, nebudou v zemi
podle prezidenta Jammeha tolerovány. O kolik lidí
se jedná, prezident neuvedl. Agentura AF uvedla,
že od července 2010 bylo v Gambii odsouzeno
k trestu smrti 47 lidí. Prezident Jammeh stojí v čele
země od vojenského převratu v roce 1994.

V Libyi vybuchlo auto egyptského diplomata
Bezpečnostní složky uvedly, že doma vytvořené
zařízení explodovalo pod vozidlem prvního
tajemníka egyptského velvyslanectví Abdelahima
Rifai. Při pondělním útoku, který se odehrál
v hlavním městě Libye Tripolisu, nebyl nikdo
zraněn. Útok přišel pouze den poté, co
bezpečnostní složky zatkly stoupence bývalého
vůdce Muammara Kaddafiho podezřelé
z nedělních výbuchů.
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Mali vytváří novou vládu
Státní malijská televize uvedla, že prozatímní
prezident Dioncounda Traore v pondělí potvrdil
složení nové přechodné vlády, jejímž účelem je
obnova stability země po březnovém převratu, kdy
se moci chopila armáda. Vláda se skládá z 31
členů, z nichž pět bylo vybráno vojenským
vedením. Na postu premiéra setrvá Cheick Modibo
Diarra, který v minulé vládě selhal při snahách o
uspořádání voleb. Hospodářské společenství
západoafrických států (ECOWAS), které trvá na
rozmístění vojenských jednotek v Mali, vyzvalo
prezidenta Traore, aby zajistil vytvoření vlády, jež
bude lépe reprezentovat malijské zájmy.

Etiopský premiér zemřel
Podle státních médií včera v noci zemřel po
několika týdnech nemoci etiopský premiér Meles
Zenawi. Mluvčí vlády Breket Simon uvedl, že
premiér zemřel v zahraniční nemocnici, ale
neposkytl detaily ohledně přesného místa či
nemoci, kterou Zenawi trpěl. Spekulace o
Zenawiho zdravotních problémech  se objevily
minulý měsíc poté, co se nezúčastnil summitu
Africké unie (AU) v hlavním městě Etiopie Addis
Abeba. Místopředseda vlády Hailema Desalgn
nahradí Zenawiho na postu premiéra.

Jihoafrický rand posiluje
Jihoafrická měna v pondělí posílila oproti dolaru,
ačkoliv se trhy stále obávají, že se nepokoje
z minulého týdne v platinovém dole společnosti
Lonmin mohou opakovat i v jiných dolech.
Jihoafrický rand dosáhl svého dvoutýdenního
minima v pátek poté, co investoři prodali akcie
v reakci na násilný střet horníků a policie v dole
Marikana. V pondělí hodnota randu stoupla až o
0,26 % za den.

Zambie zdvojnásobí zásoby kukuřice
Zambijský ministr zemědělství Emmanuel Chenda
v pondělí uvedl, že Zambie zdvojnásobí zásoby
kukuřice na 1 milión tun a omezí její vývoz. Cílem
je udržet nízké ceny základních potravin, k jejichž
zvýšení by mohlo dojít v důsledku vysokých cen
obilí na mezinárodních trzích. K posílení rezerv
prostřednictvím zakoupení místní produkce dojde
během čtyř měsíců od července do října. V rámci
monitorování vývozu kukuřice bude vláda vydávat
vývozní povolení. Podle ministra Chendy má
Zambie velké zásoby kukuřice z minulého roku,
proto bude vláda pouze dohlížet na stabilitu
místních cen.

Somálsko má nový parlament
Po osmi letech přechodného období se dnes na
hlavním letišti v Mogadishu sešel nově zvolený
somálský parlament. Parlament je složen
z poslanecké sněmovny s 275 členy a horní

sněmovny, kde zasedá 54 poslanců. Hlavním
úkolem poslanců je volba nového prezidenta, která
by se měla konat do dvou let. Hlavním favoritem
voleb je stávající hlava státu Sheikh Sharif Ahmed,
jenž je u moci od roku 2009. Dalšími silnými
kandidáty jsou premiér Abdiweli Mohamed Ali a
bývalý ministr financí Sharif Hassan Sheikh Aden.

Poslední příslušníci pozorovací mise OSN
opouští Sýrii
Po čtyřech měsících angažmá v Sýrii odjíždí
poslední příslušníci pozorovatelské mise OSN z
Damašku. Mise pozastavila činnost již v červenci a
v Damašku zůstala jen malá kancelář. Důvodem je
nemožnost ovlivnit jednání aktérů konfliktu.
Několikrát se také příslušníci mise stali terčem
útoku ozbrojenců. Selhání mise připisuje OSN
především neochotě obou stran dodržovat
podmínky, ke kterým se zavázali. Oficiální mandát
mise OSN UNSMIS skončil v neděli.

Americký prezident vyjádřil znepokojení nad
útoky v Afghánistánu
Americký prezident Barack Obama vyjádřil obavy
nad vývojem situace v Afghánistánu. Během
tohoto roku došlo v Afghánistánu k 31 útokům ze
strany afghánských ozbrojených sil na příslušníky
NATO.  Americký prezident oznámil, že bude
situaci diskutovat s afghánským prezidentem
Hamidem Karzaiem. Barack Obama hovořil i s
vrchním představitelem amerických ozbrojených sil
Martinem Dempseym a velitelem mise ISAF
generálem Johnem R. Allenem. Jednali o
opatřeních, která přijme americká armáda, aby tyto
útoky neutralizovala.

Společnost Apple se stala nejhodnotnější
firmou historie
V současnosti má společnost hodnotu ve výši
623,14 miliardy amerických dolarů, což
představuje nominální americký i světový rekord.
Při započtení inflace by byla nejhodnotnější
společností v historii společnost Microsoft v roce
1999, kdy dosáhla nominální hodnoty 620,58
miliardy amerických dolarů. Společnost Apple
sesadila z prvního místa společnost ExxonMobil.

Podle agentury Moody´s Investors Service
dojde k dalším bankrotům kalifornských měst
V letošním roce byla nucena vyhlásit bankrot již tři
kalifornská města, největším z nich je prozatím
s 300 tisíci obyvateli město Stockton. Do budoucna
by mohly obavy investorů z finančních problémů
měst znamenat silné komplikace v rámci půjček,
protože by investoři nemuseli být ochotni
nakupovat městské dluhopisy. Podle zprávy
agentury Moody´s se budou s finančními obtížemi
potýkat i další města po celých Spojených státech.

Státy UNASUR podporují Ekvádor ve věci
udělení azylu Julianu Assange
Státy Unie jihoamerických národů (UNASUR)
vyjádřily podporu Ekvádoru po té, co země udělila
azyl zakladateli Wikileaks Julianu Assangeovi.
Schůze ministrů zahraničí UNASUR se konala
především kvůli nařčení Ekvádoru ohledně
případných útoků na ekvádorskou ambasádu ve
Velké Británii, kde se momentálně zakladatel
Wikileaks nachází.

Lonmin požaduje ukončení stávky, horníci se
mají vrátit do práce navzdory násilí v minulém
týdnu
Třetí největší světový výrobce platiny společnost
Lonmin uvedla, že se všech 3000 stávkujících
horníků musí vrátit v pondělí do práce v dole
Marikana asi 100 kilometrů od města
Johannesburgu. Pokud tak neučiní, budou
propuštěni. Minulý týden policie zastřelila 34
horníků poté, co zaměstnanci odmítli ukončit
stávku za vyšší mzdy. Akcie společnosti po tvrdém
zásahu, který je považován za nejbrutálnější od
pádu apartheidu, klesají.

V Libyi bylo zatčeno 32 stoupenců bývalého
vůdce Kaddafiho
V hlavním městě Tripolis v neděli vybuchly tři
nálože, které byly umístěné v autech u ministerstva
vnitra a poblíž budovy, jíž využívá ministerstvo
obrany pro výslechy zajatců. O život přišli dva
civilisté, další lidé byli zraněni. Bezpečnostní
složky následně podle agentury Reuters zatkly 32
stoupenců bývalého vůdce Muammara Kaddafiho,
které spojují s nedělními výbuchy.

Politici zemí jižní Afriky obviňují Rwandu z
destabilizace regionu
Na summitu Společenství pro rozvoj jihoafrického
regionu (SADC), jehož členy je patnáct zemí jižní
Afriky, obvinili političtí představitelé Rwandu
z destabilizace regionu za její podporu
povstaleckých skupin na východě Demokratické
republiky Kongo. Rwanda nařčení, že pomáhala
vyzbrojovat a cvičit povstalce v tzv. Hnutí M23
odmítá, přestože OSN obvinění potvrdila. Na
summitu v mozambickém Maputo se politici
domluvili na vyslání mise do Rwandy.  V pátek
vyzvaly lidsko-právní organizace Mezinárodní
trestní soud (ICC), aby spojení rwandské vlády
s Hnutím M23 prošetřilo. Následkem bojů na
východě Demokratické republiky Kongo opustilo od
dubna na 250 000 obyvatel své domovy.
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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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