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Ve Spojených státech byl zahájen nominační
sjezd Republikánské strany, kvůli přicházející
bouři Isaac byl však ihned přerušen do úterý
Sjezdu se bude účastnit okolo 2300 delegátů a
v rámci jeho průběhu je na čtvrtek naplánován
projev M. Romneyho, který přijme nominaci strany
na úřad prezidenta Spojených států. O průběhu
sjezdu bude informovat přes 15 tisíc
akreditovaných novinářů. Očekává se, že se sjezd
pevně postaví za svého kandidáta a bude se
snažit přesvědčit veřejnost, že je strana dostatečně
jednotná a silná před nadcházejícími
prezidentskými volbami.

Podle posledního předvolebního průzkumu
jsou preference obou prezidentských
kandidátů ve Spojených státech zcela
vyrovnané
Podle průzkumu provedeného před
republikánským nominačním sjezdem nyní
podporuje současného prezidenta B. Obamu 46%
oslovených registrovaných voličů, jeho
republikánského rivala M. Romneyho 47%
respondentů. Zároveň z výzkumu vyplývá, že
nejdůležitějším faktorem při výběru nového
prezidenta bude jeho hospodářská politika, se
kterou v současnosti není spokojeno přes 80%
respondentů.

Spojené státy americké utržily v roce 2011 66,3
miliardy amerických dolarů za vývoz zbraní
Jedná se o trojnásobný nárůst v porovnání
s předchozím rokem. Podle analytiků má největší
podíl na prodeji vývoz do států v oblasti Perského
zálivu, které se obávají především nestabilní
situace v regionu v souvislosti s nestabilní situací
Íránu. Celkový prodej zbraní Spojenými státy tvořil
v loňském roce více než 75% celkového
celosvětového obchodu se zbraněmi, na druhém
místě se umístilo s velkým odstupem Rusko
s prodejem v celkové hodnotě 4,8 miliardy
amerických dolarů.

Bulharsko a ruská společnost Gazprom
podepsaly protokol o realizaci projektu South
Stream
Dle vyjádření vedení ruské plynárenské
společnosti Gazprom definuje tento dokument
vstupní bod budoucího plynovodu do systému
přepravy plynu v zemi. Objasňuje také parametry
projektu a další kroky k jeho realizaci.
Plynovod South Stream povede pod Černým
mořem, dvě z jeho větví pak budou vedeny přes
Balkán do Itálie a Rakouska. Výstavba by měla být
zahájena v letošním roce, předpokládané
dokončení je v roce 2015.

Austrálie rekordně navyšuje imigrační limity
Austrálie zvýší roční příjem imigrantů ze
současných 13 750 na celkových 20 000 osob,
tedy o 45%. Jedná se tak o největší nárůst příjmu
přistěhovalců za posledních 30 let. Australská
vláda tak reaguje na doporučení nezávislého
expertního panelu, který byl zřízen australskou
premiérkou Julii Gillard poté, co se debata o
problematice žadatelů o azyl dostala na půdě
parlamentu do mrtvého bodu. Návrh na navýšení
počtu přijatých imigrantů navazuje na nedávno
schválený zákon o obnovení azylových táborů na
Papui-Nové Guinei a ostrově Nauru, a zároveň
souvisí s rostoucím počtem ilegálních
přistěhovalců a bojem proti ilegálnímu obchodu s
lidmi.

Malawská inflace vzrostla
Národní statistický úřad (NSO) v pondělí uvedl, že
malawská inflace v červenci stoupla na 21,7 %

oproti 20,1 % předchozího měsíce. Podle NSO je
důvodem zvýšení inflace růst cen potravin. Naproti
tomu došlo ke snížení cen vybraných
upravovaných potravin, tisku, textilií a pohonných
hmot.

Jednání Súdánu a Jižního Súdánu je odloženo
na příští týden
Jednání představitelů Súdánu a Jižního Súdánu,
ohledně zbývajících sporných otázek týkající se
hranic, bezpečnosti a obnovy vývozu ropy, bylo
odloženo na příští týden kvůli pohřbu bývalého
etiopského premiéra Meles Zenawi, jenž zemřel
minulý týden. Jednání mělo proběhnout 26. srpna
pod dohledem Africké unie (AU), která má sídlo
právě v hlavním městě Etiopie Addis Abeba, kde
se 2. září uskuteční Zenawiho pohřeb. Delegáti
obou zemí dorazí do Etiopie 3. září, vyjednávání
bude pokračovat v následujících dnech.

Jihoafrická republika poskytne Svazijsku
půjčku
Jihoafrický ministr financí Pravin Gordhan
v pondělí uvedl, že Jihoafrická republika začne v
září Svazijsku, poslední africké monarchii, vyplácet
půjčku v hodnotě 285,9 miliónů USD. Půjčka byla
vyjednána v minulém roce poté, co se Svazijsko
ocitlo ve finanční krizi způsobené propadem příjmů
z regionální celní unie. Monarchie bude úvěr
splácet po dobu pěti let, počínaje rokem 2015,
prostřednictvím příjmů z akcií z Jihoafrické celní
unie (SACU).

Organizace Human Rights Watch kritizuje Čínu
za nucenou deportaci uprchlíků z barmského
státu Kachin
Podle lidskoprávní organizace Human Rights
Watch (HRW) Čína minulý týden donutila k návratu
do etnickým konfliktem zmítané provincie Kachin
na severu Barmy přibližně jeden tisíc uprchlíků.
Podle zdrojů HRW existují plány na deportaci
dalších 4 tisíc uprchlíků, kteří se v tuto chvíli
nacházejí v provizorních uprchlických táborech v
jihočínské provincii Yunnan. Organizace vyzvala
Čínu k zastavení deportací a k respektování
mezinárodních právních závazků. Boji,  které
vypukly v provincii Kachin na severu Barmy mezi
Barmskou armádou a vzbouřeneckou Kachinskou
nezávislou armádou v létě minulého roku, bylo
postiženo několik desítek tisíc lidí. Konflikt podle
odborníků znamená prozatím největší zkoušku pro
novou barmskou civilní vládu a její reformní snahy.

Nigérie potvrdila rozhovory s islamistickou
skupinou
Militantní skupina Boko Haram, která je jednou
z největších hrozeb nigerijské bezpečnosti, ve
čtvrtek odmítla jednání s nigerijskou vládou. Ta
nyní tvrdí, že rozhovory s Boko Haram pokračují
„zadními kanály“, tj. pouze s některými členy,
nikoliv skupinou jako celek. Islamisté nechtějí
s vládou jednat, dokud nebude země, čítající 160
milionů obyvatel, zcela islámská. „Forma dialogu je
vedena zadními kanály tak, abychom porozuměli
rozhoršení těchto osob. To může pomoci vyřešit
krizi,“ uvedl mluvčí prezidenta Reuben Abati.

Ministr vnitra v Libyi rezignoval
Po vlně kritiky odstoupil libyjský ministr vnitra
Fawzi Abdel A’al. Důvodem jeho rezignace byla
kritika nečinnosti policie vůči konzervativním
islamistům, kteří v sobotu zničili súfijskou mešitu
ve městě Tripolis. Rezignaci zatím premiér
Aberrahim al-Keib nepřijal. Po pádu Muammara
Kaddafiho vzrůstá napětí mezi stoupenci súfijské
tradice a ultrakonzervativními salafisty, kteří
súfijskou tradici považují za modlářskou.

Mexiko vyšetřuje případ útoku na vozidlo
americké ambasády
Včera došlo v mexiku k ozbrojenému útoku na
vozidlo americké ambasády. Mexická vláda
přiznala podíl mexické federální policie na útoku.
Ramon Salinas, mluvčí federální policie, prohlásil,
že dostal výslovný rozkaz nepodávat žádné
informace. V americkém diplomatickém vozidle byli
podle vyšetřování zraněni dva američtí příslušníci
diplomatické služby. Americká ambasáda tlačí na
důkladné prošetření celé kauzy. Mexická vláda
prohlásila, že někteří útočníci byli již zadrženi.

 

Niger zasáhly rozsáhlé povodně
Povodně v západoafrické zemi mají na svědomí
podle Reuters již 65 mrtvých, dalších 125 000 je
bez domova. Nejhůře dopadla oblast Dosso na jihu
Nigeru, kde podle OSN bylo na 10 000 domovů
zničeno. Povodeň je nejhorší od dvacátých let
minulého století. Niger před povodní trpěl
potravinovou krizí následkem sucha, prezident
Mahamadou Issou již požádal o mezinárodní
pomoc. OSN a další organizace do země posílají
potraviny.

Ghana zatkla hledaného spojence exprezidenta
Pobřeží Slonoviny  
Justin Kone Katinan, který sloužil jako ministr pro
rozpočtové záležitosti pro bývalého prezidenta
Pobřeží Slonoviny Laurenta Gbagbo během
povolebního násilí, byl zatčen v Ghaně. V roce
2010 exprezident Gbagbo odmítl uznat porážku
v prezidentských volbách, jejichž vítězem se stal
současný prezident Alassane Outtara. Během
násilí zemřelo na 3000 lidí a exprezident Gbagbo
čelí obvinění u Mezinárodního trestního soudu
(ICC) v Haagu. Vláda Pobřeží Slonoviny vydala na
Katinana mezinárodní zatykač minulý rok a viní ho
z ekonomických krizí v zemi. Katinan žil jako
politický uprchlík v Ghaně, vláda nyní jeho zatčení
potvrdila.

Vláda Středoafrické republiky podepsala
příměří s posledními povstalci
Vláda v sobotu podepsala mírovou smlouvu
s povstaleckou skupinou CPJP, která bojovala
především na severozápadě země. „Dnes jsme
zakopali válečnou sekeru, myslíme, že naše
zpráva byla vyslyšena, uvedl vůdce povstalecké
skupiny Abdoulaye Issene Ramadan. Se čtyřmi
povstaleckými skupinami uzavřel prezident
Francois Bozizé, který stojí v čele země od
vojenského převratu v roce 2003, příměří již v roce
2008. Středoafrická republika patří k nejméně
rozvinutým a izolovaným zemím, roky nestability
přes nerostné bohatství země bránily zahraničním
investicím.

Velká Británie vyjádřila znepokojení kvůli
popravám v Gambii
Britský ministr zahraničních věcí Alistair Burt
v sobotu vyjádřil znepokojení v důsledku
uveřejnění zprávy o gambijské popravě devíti
vězňů a plánování dalších. Zprávu uveřejnila
organizace na ochranu lidských práv Amnesty
International (AI). Gambie v pátek odmítla potvrdit
či popřít pravdivost hlášení AI. Burt dále uvedl, že
Velká Británie vyzývá gambijské úřady k zastavení
dalších poprav.

Důlní společnost Lonmin hlásí návrat horníků
Podle důlní společnosti Lonmin se více než
polovina horníků v sobotu vrátila zpět do dolu
Marikana, jež se nachází nedaleko jihoafrického
města Johannesburgu. Firma se snaží obnovit plný
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provoz po protestech, v nichž minulý týden
zahynulo 44 lidí. Společnosti se o víkendu podařilo
otevřít pouze šachty na východě dolu s přítomností
asi 57 % horníků. Zbytek dolu je uzavřen.
V důsledku ochromení třetího největšího
producenta platiny došlo ke zvýšení cen kovu o 10
%.

Ministři zahraničních věcí Litvy, Lotyšska,
Estonska a Německa podepsali dokument
odsuzující Pakt Ribbentrop-Molotov
Ministři zahraničních věcí Litvy, Lotyšska,
Estonska a Německa podepsali ve čtvrtek na
schůzce v Rize dokument odsuzující Pakt
Ribbentrop-Molotov, a to při příležitosti 73. výročí
jeho uzavření. Informoval o tom litevský ministr
zahraničí Andronyus Azhubalis, podle jehož slov
se "pohled Evropy na historii postupně
sjednocuje". Dalšími tématy tohoto pravidelného
setkání byly aktuální hospodářská situace v EU a
budoucnost víceletého fiskálního programu, dále
Východní partnerství EU, vztahy s Ruskem,
situace na Blízkém východě a regionální
energetické projekty.

V Mexiku došlo k útoku na americké
diplomatické vozidlo
Na mexické dálnici mezi Ciudad de México
a Cuernavaca, nedaleko města Tres Marias,
neznámý ozbrojený útočník napadl diplomatické
vozidlo USA. 3 osoby byly zraněny, nikdo
nezemřel. Není zatím jasné, zdali se jedná o lidi
americké či mexické národnosti. Útočník jel ve
voze mexické federální policie. Mexická vláda
odmítla možnost účasti mexické policie na tomto
incidentu. Americké ministerstvo zahraničí to zatím
odmítlo komentovat.

Severoatlantické alianci se podařilo zabít
jednoho z vůdců Talibanu
Severoatlantické alianci se podařilo v Pákistánu
zabít jednoho z vůdců Talibanu - Maulawi
Dadullaha. Podle zprávy ISAF byl Maulawi
Dadullah, zvaný též Jamal, odpovědný za dodávky
zbraní z Pákistánu pro afghánské bojovníky
Talibanu. V útoku byl zabit i jeho zástupce, známý
pouze pod přezdívkou Shakir. Podle velitelství
mise ISAF nebyl při útoku zabit ani zraněn žádný
civilista. Útoky bezpilotních letounů v Pákistánu
vyvolávají dlouhodobé spory mezi NATO a
Pákistánem. 

USA vedou spor s Čínou ohledně radarového
systému
Spojené státy americké požádaly Tokio o instalaci
druhého varovného radarového systému X-band
na japonském území. Vrchní představitel
amerických ozbrojených sil Martin Dempsey
oznámil, že tato jednání s Japonskem Washington

vede. Zdůraznil také důležitost radarového
systému pro bezpečnost Japonska i Spojených
států amerických. Proti instalaci se vyslovila čínská
vláda. Podle čínského ministra národní obrany se
USA nesnaží zajistit bezpečnost celého regionu,
ale pouze svoji vlastní bez dohody s ostatními
státy v oblasti. USA se brání prohlášením, že
systém není namířen vůči Číně, ale pouze vůči
KLDR.

Velká Británie poskytne finanční pomoc na boj
s cholerou v Sierra Leone
Britská vláda uvedla, že poskytne dva milióny liber
na boj s epidemií cholery, jež propukla
v západoafrickém státě Sierra Leone. Onemocnění
podlehlo již 200 lidí a více než 1200 je infikováno.
Prezident Sierry Leone Ernest Bai Koroma vyhlásil
stav národní nouze a vláda požádala o
mezinárodní pomoc. Kromě britské rozvojové
agentury Departement for International
Developement (DflD), jež dodává do oblasti
pohotovostní lékařskou pomoc a vodu zde působí
Červený kříž, nadace Zachraňte děti (STC) či
Mezinárodní záchranný výbor (IRC).

Amnesty International: V Gambii bylo
popraveno devět vězňů
Organizace na ochranu lidských práv Amnesty
International (AI) uvedla, že obdržela důvěryhodné
zprávy o uskutečnění čtvrteční popravy devíti
vězňů. Také informuje o dalších hrozících
popravách, jelikož gambijský prezident Yahya
Jammeh slíbil při svém projevu, u příležitosti
muslimského svátku Eid, popravu všech 47 vězňů
v celách smrti. Africká unie (AU) vyzvala
prezidenta Jammeha k odvolání svého plánu.
Poprava devíti vězňů je podle AI velký krok zpět,
neboť za posledních 25 letech v Gambii nedošlo
k vykonání popravy. 

V Latinské Americe roste rozdíl mezi chudými a
bohatými
Tento fakt publikovalo OSN. Podle oficiálního
dokumentu 20% nejbohatších latinoameričanů
ročně inkasuje 20x více, než 20% těch
nejchudších. Nejvyrovnanější zemí regionu je
Venezuela. Naopak v Guatemale jsou rozdíly mezi
bohatými a chudými nejmarkantnější.

Peru chce postavit letiště v blízkosti Machu
Picchu
Peruánský prezident Ollanta Humala oznámil
udělení zpracování plánů letiště v blízkosti města
Cuzco. Toto letiště by mělo stimulovat turistický
ruch do blízké památky Machu Picchu a pomoci
tak nezaměstnanosti v regionu. Vláda hodlá do
projektu investovat na 460 milionů dolarů. Nové
mezinárodní letiště by mělo být umístěno ve městě
Chinchero.

Ekvádor doufá v podporu od OAS ve věci
udělení azylu pro zakladatele Wikileaks
Diplomatickou pomoc hledá Ekvádor od
Organizace amerických národů (OAS), jejíž
speciální setkání se bude odehrávat ve
Washingtonu a hlavním tématem bude právě spor
Ekvádoru a Velké Británie ve věci udělení azylu
Julianu Assangeovi, zakladateli Wikileaks. I přes to
na mítink své ministry zahraničí poslala pouze
třetina členských států organizace.

Angolská opozice chce odložit volby
Angolská opozice v pátek oznámila, že chce o
měsíc odložit volby, jež se mají konat 31. srpna,
v důsledku nedostatečné transparentnosti voleb a
porušování volebního práva. Podle lídra hlavní
opoziční strany UNITA Isaias Samakuva bude mít
nekompetentnost národní volební komise (CNE) a
zásahy vládnoucí strany MPLA do voleb za
následek nespravedlivé hlasování. Voliči
hlasováním zvolí nový parlament a lídr největší
strany se stane prezidentem.

Jihokorejský soud: společnosti Samsung i
Apple porušily patentní práva
Soud v Jižní Korey tak kromě udělení finančních
pokut oběma společnostem zakázal prodej
vybraných produktů v zemi. Ten se bude týkat
mobilních zařízení Apple iPhone 3GS a iPhone 4,
a také prvních dvou generací tabletů iPad.
Společnost Samsung poté nebude moci nadále
prodávat mobilní zařízení Samsung Galaxy první a
druhé generace, a také další dva druhy tabletů.
Soud zároveň zamítl žalobu společnosti Apple,
podle které měla společnost Samsung okopírovat
design některých jejich produktů. Obě společnosti
nyní však nadále čekají na rozhodnutí soudu v
kalifornském San José.

V Indii proběhla stávka více než 1 milionu
zaměstnanců bankovního sektoru 
Celkem dvoudenní celostátní stávka na protest
proti reformním opatřením podle odhadů zasáhla
přes 80 tisíc bankovních poboček, včetně největší
banky v zemi Indické centrální banky. Stávku
zorganizovalo celkem devět odborových organizací
a její organizátoři uvedli, že plánovaná reformní
opatření nejsou ani v zájmu bankovního průmyslu,
jeho klientů či občanů samotných a naopak
poškodí pouze státem spravovanou část
bankovního sektoru. V jejich důsledku by mohlo
mimo jiné dojít ke slučování některých bank, které
by přineslo redukci počtu pracovních pozic.
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