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Podle OSN byl tento týden v Sýrii
nejkrvavějším od počátku občanské války
Mluvčí UNICEF Patrick McCormick prohlásil, že
minulý týden zahynulo v Sýrii nejvíce lidí od
počátku občanské války. V bojích mezi povstalci a
vládou syrského prezidenta Bashara Al-Assada
zahynulo minulý týden 1600 lidí. Většina obětí
zahynula během přestřelek. Další zemřeli při
bombardování velkých měst, včetně hlavního
města Damašku. Podstatné množství obětí bylo
také z řad civilního obyvatelstva. Došlo k několika
masakrům civilních obyvatel v menších městech a
vesnicích, včetně obětí z vesnice  Al Fan, kde bylo
dnes zavražděno 35 lidí.

USA pozastavily trénink afghánských
ozbrojených sil
Spojené státy americké se rozhodly pozastavit
minimálně na měsíc trénink afghánských
ozbrojených sil. Důvodem jsou probíhající útoky
afghánských, tedy spřátelených, jednotek na
vojáky Severoatlantické aliance.  Afghánská vláda
zatím nedokázala přijít na recept, jak zabránit
infiltraci členů hnutí Talibanu do afghánských
ozbrojených sil. USA budou během pauzy ve
výcviku hledat recept, jak během tréninku
infiltrované nepřátele odhalit a zabránit tak útokům
na své vojáky. Mluvčí koaličních ozbrojených sil
plukovník Tom Collins prohlásil, že zatím není
jasné, kdy se trénink obnoví.

Společnost Shell získala kontrakt za 150
milionů USD v Tunisku
Britsko-nizozemská společnost Royal Dutch Shell
vyhrála zakázku v hodnotě 150 milionů USD na
průzkum ropy v Tunisku. Kontrakt je součástí
tuniských plánů, jak přilákat zahraniční investory
do energetiky. Ropný průzkum a ropné vrty má
podle ministra energetiky Lamine Chakariho
společnost Shell provádět v centru Tuniska,
v oblastech El Jem, Kairouan, Sousse a Sfax.
Bližší detaily dohody ministr Chakari neuvedl.

Alžírsko pozastaví dovozní cla na krmivo pro
zvířata
Alžírské ministerstvo zemědělství uvedlo, že na 11
měsíců pozastaví dovozní cla na krmivo pro
zvířata. Cílem je ochránit místní trhy před vysokými
cenami na světových trzích, které jsou způsobeny
letošními suchy a následnou menší úrodou
kukuřice a sóji hlavně ve Spojených státech
amerických. Pozastavení celních povinností bylo
zahájeno 1. září a potrvá do 1. srpna příštího roku.

Jihoafrická republika zrušila obvinění proti
horníkům
Jihoafričtí žalobci prozatímně zrušili obvinění proti
270 horníkům, jež měli být souzeni za smrt 34
horníků, kteří zemřeli po zásahu policie proti
stávkujícím ze společnosti Lonmin za vyšší mzdy
v jihoafrickém dole Marikana. Žalobci ale dodali, že
horníci mohou být znovu obviněni po skončení
vyšetřování. Nad obviněním vyjádřili hněv a
zděšení široká veřejnost i hlavní představitelé
vládnoucí strany Afrického národního kongresu
(ANC).

Podle předběžných výsledků vyhrává v
angolských volbách nynější vládnoucí strana
Předběžné výsledky pátečních parlamentních a
prezidentských voleb ukázaly, že se podle
očekávání vedení ujalo Lidové hnutí za
osvobození Angoly (MPLA) s více jak 70 % hlasů.
Hlavní opoziční strana Unita získala dle vyjádření
volební komise kolem 18 % hlasů. Hlavou státu se
v souladu s novou ústavou stane lídr vítězné
strany, kterým je již stávající prezident Jose

Eduardo dos Santos, jenž je u moci od roku 1979.
Prozatím se volební účast odhaduje na 57 %,
ačkoliv v hlavním městě Luanda a několika dalších
provinciích byla účast nižší.

Mexický soud prohlásil p. Enrique Pe
I přes četné protesty prezidentského kandidáta
Národní strany akce (PAN) Manuela Lopeze
Obradora prohlásil mexický Volební tribunál
federální soudní moci (TRIFE) vítěze
voleb  Enrique Pe

Demokratická republika Kongo žádá sankce
OSN pro Rwandu
Demokratická republika Kongo v pátek oznámila,
že požádala Radu bezpečnosti OSN o uvalení
sankcí na rwandského ministra obrany Jamese
Kaberebe, náčelníka ozbrojených jednotek
Charlese Kayonga a armádního poradce generála
Jacquese Nziza kvůli podpoře rebelů ze skupiny
M23, jež působí na východě země. Konžský
ministr zahraničních věcí Raymond Tshibanda se
k prodiskutování sankcí sešel s členy Rady
bezpečnosti tento týden. Kolem půl miliónu
konžských obyvatel bylo v důsledku bojů nuceno
opustit své domovy, podle OSN roste počet
zabitých civilistů.

Spojenec bývalého prezidenta Pobřeží
slonoviny byl odsouzen k šesti měsícům vězení
Soud v Pobřeží slonoviny v pátek odsoudil
generálního tajemníka strany FPI Laurent Akouna,
spojence bývalého prezidenta Laurent Gbagbo,
k šesti měsícům vězení, přestože hlavní žalobce
požadoval nejvyšší trest pěti let. Akoun byl shledán
vinným z narušování pořádku a míru. Podle jeho
právníků byl proces politicky motivován. Několik
dalších gbagbových spojenců bylo úřady zatčeno,
jelikož se vláda domnívá, že jsou zodpovědní za
ozbrojené srpnové střety v Pobřeží slonoviny, při
nichž bylo zabito kolem 20 lidí. Bývalý prezident
Gbagbo je obviněn Mezinárodním trestním
soudem (ICC) z válečných zločinů a zločinů proti
lidskosti.

Informace o nigerijských tajných agentech
unikly na veřejnost
Militantní skupina Boko Haram, která požaduje
zavedení islámského práva šaria v Nigérii a je
jednou z největších hrozeb společnosti, uveřejnila
osobní informace o nigerijských agentech Státní
bezpečnostní služby (SSS). Informace zahrnují
jméno, číslo ID, bankovní spojení a adresy agentů.
Podle analytika Abubakar Othama je SSS únikem
informací zahanbeno a došlo k ohrožení nejen
samotných agentů, ale i celé země. Boko Haram
se ke zprávám o své vině na úniku informací
nevyjádřila. Nigerijský prezident Goodluck
Jonathan již dříve upozornil, že se členové
islamistické militantní skupiny Boko Haram
infiltrovali do všech odvětví vlády.

Předseda rady guvernérů Federálního
rezervního systému Ben Bernanke potvrdil
připravenost zásahu na podporu stagnující
ekonomiky
Při svém projevu na výročním symposiu
centrálních bankéřů v Jackson Hole však zároveň
hovořil o rizicích spojených s dalšími zásahy
Federálního rezervního systému (FED) do
ekonomiky Spojených států. Největším problém
v současnosti FED spatřuje především ve vysoké
míře nezaměstnanosti, která nyní dosahuje hranice
8,3%. Trhy v současnosti očekávaly především
oznámení třetího kola nákupu dluhopisů, k čemuž
nicméně prozatím nedošlo. K rozhodnutí v této
oblasti by mohlo dojít během příštího zasedání

Federálního rezervního systému, které se
uskuteční za 14 dní. V souvislosti s finanční krizí
byla americkou centrální bankou snížena v letech
2008 a 2009 hlavní úroková míra téměř k nule a
byly nakoupeny vládní a hypoteční dluhopisy
přesahující hodnotu 2,3 bilionu amerických dolarů.

Hurikán Isaac na území Spojených států
způsobil škody v odhadované výši přes 2
miliardy amerických dolarů
Podle posledních zpráv se hurikán přeměnil na
tropickou bouři, která způsobila povodně na jihu
států Mississippi a Louisiana, kde bylo evakuováno
již přes 60 tisíc lidí. Několik set tisíc lidí také stále
zůstává bez elektrického proudu. Hurikán také
způsobil přerušení provozu ropných věží
v Mexickém zálivu. Přestože samotné vrty nebyly
nijak vážněji poškozeny, samotný výpadek těžby
bude znamenat ztrátu okolo 2,5 miliardy
amerických dolarů.

Íránský prezident vyzval k redefinici komise
OSN pro atomovou energii
V reakci na zprávu OSN, která varovala před
narůstajícím objemem výroby obohaceného uranu
v Íránu, prohlásil íránský prezident Mahmúd
Ahmadínežád, že komise OSN není nestranná.
Podle jeho názoru jsou závěry komise vytvořené v
souladu se strategickými zájmy USA, Izraele a
jejich spojenců ze Západu. Vyzval ostatní státy,
aby se pokusily komisi změnit. Svoje prohlášení
učinil Mahmúd Ahmadínežád na setkání Hnutí
nezúčastněných, které se právě koná v Teheránu.

Pentagon uvažuje nad právním zásahem proti
chystané knize o smrti Usámy Bin Ládina
Jeh Johnson, přední právník ministerstva obrany,
prohlásil, že americký Pentagon uvažuje nad
právním zásahem proti Mattu Bissonnettovi. Ten
se, jakožto bývalý člen speciálních jednotek,
účastnil zásahu v Pákistánu, při kterém byl zabit
Usáma Bin Ládin. Nyní hodlá o této akci vydat
knihu. V knize jsou ovšem obsaženy informace,
které podléhají utajení. Jeh Johnson upozornil, že
Matt Bissonnett podepsal revers, ve kterém se
zavázal neprozradit tajné informace, ani po
ukončení služby. Varoval jej, že pokud bude knihu
vydávat, tak proti němu ministerstvo obrany zahájí
soudní řízení.

Rusko vyzvalo USA a EU ke zrušení sankcí
proti Sýrii
Ruský stálý představitel při OSN Vitaly Churkin ve
čtvrtek na zasedání Rady bezpečnosti o Sýrii
vyzval USA a EU k okamžitému upuštění od
jednostranných sankcí proti Sýrii. "Tyto sankce
Rady bezpečnosti OSN nemají nic společného s
reálným úsilím o urovnání syrské krize, pouze
komplikují život obyčejných lidí a připravují je o
možnost uspokojit své základní potřeby a využít
svá základní lidská práva," uvedl ruský
vyslanec. Sankce proti Sýrii zavedly Spojené státy,
Evropská unie a Liga arabských států.

Jihoafrická republika přestala čerpat íránskou
ropu
Celní údaje v pátek ukázaly, že Jihoafrická
republika v červenci zamezila čerpání íránské
ropy. V květnu dovoz z Íránu činil 285,5 tun ropy.
Od června ale největší africká ekonomika nahradila
íránskou ropu dodávkami hlavně ze Saudské
Arábie. Celá čtvrtina ropy pro Jihoafrickou
republiku byla dovážena z Íránu. Pod tlakem
západu, který na Írán uvalil sankce kvůli podezření
z výroby jaderných zbraní, se země obrátila na
nové dodavatele.
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Ghanská vládnoucí strana vybrala svého
kandidáta na prezidenta
Ghanská vládnoucí strana Národní demokratický
kongres (NDC) vybrala jako kandidáta na
prezidenta Johna Mahama, který se stal v srpnu
hlavou státu poté, co bývalý lídr John Atta Mills
náhle zemřel. Podle ghanské rádiové stanice Joy
FM získal Mahama více než 99 % odevzdaných
hlasů NDC. V prezidentských volbách bude proti
nynějšímu prezidentovi Johnu Mahama stát Nana
Akufo-Addo z Nové patriotické strany (NPP), jež ve
volbách v roce 2008 prohrál s rozdílem pouhých
0,5 % hlasů.

V Angole se konají parlamentní a prezidentské
volby
V Angole se pořádají druhé národní volby od
konce občanské války před deseti lety. Angolané
zvolí nový parlament a prezidenta. Nová ústava
zakázala přímou volbu prezidenta, postu se tedy
zhostí lídr vítězné strany. Favoritem voleb je
Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA) v čele
s nynějším prezidentem Jose Eduardo dos
Santosem, který je u moci od roku 1979. Hlavní
opoziční strana, s níž se MPLA ve volbách utká, je
Unita s lídrem Isaias Samakuva, jenž před týdnem
vyjádřil pochyby ohledně transparentnosti voleb a
připravenosti volebního seznamu. Podle národní
volební komise (NEC) se žádné problémy ohledně
voleb neobjevily.

Rakousko uspořádá referendum o zrušení
všeobecné branné povinnosti 
Vojenská reforma má zabránit neshodám mezi
rakouskými politickými silami.
Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPO)
včele s kancléřem Wernerem Faymannem je pro
vytvoření zcela profesionální armády, Rakouská
lidová strana (OVP), kterou zastupuje vicekancléř
Michael Spindelegger, je však pro udržení branné
povinnosti. O záležitosti tak v lednu 2013
rozhodnou Rakušané. Výsledek referenda bude
závazný a příjme podobu zákona nejpozději na
podzim roku 2013, bez ohledu na výsledek
voleb. Rakousko spolu s Dánskem, Řeckem,
Norskem, Finskem a Švýcarskem jsou mezi
posledními evropskými zeměmi, kde branná
povinnost přetrvává.

Moody's: Pokračující krize eurozóny je jedním z
největších rizik globálního hospodářského
oživení  
Dle zprávy ratingové agentury Moody's je
pokračující krize eurozóny jedním z největších rizik
globálního hospodářského oživení. Dle Moody's
došlo ke zpomalení růstu v rozvojových zemích
více, než se původně očekávalo. Letošní globální
růst má tak být nižší než v letech 2011 a 2010.
Agentura také nyní předvídá mírnou recesi

pro eurozónu v letošním roce, která bude mít
dopad na rozvojové ekonomiky jakými jsou Čína,
Brazílie nebo Indie.

Palubní personál aerolinii Lufthansa vstoupil
do stávky
Poté, co se odborovému svazu UFO, jenž
zastupuje zaměstnance společnosti, nepodařilo
vyjednat zvýšení platů o 5%, dnes palubní
personál aerolinii Lufthansa vstoupil do stávky,
která trvala osm hodin počínaje pátou hodinou
ranní. Stávka tak zřejmě postihla 1/3 plánovaných
letů.

Zakladatel WikiLeaks Julian Assange chce na
ekvádorské ambasádě zůstat dalších šest
měsíců
Zakladatel WikiLeaks Julian Assange chce zůstat
minimálně šest měsíců na ekvádorské ambasádě v
Londýně, kde se nyní nachází, aby zde počkal na
dohodu, dle níž bude moci ambasádu svobodně
opustit. Ekvádor a Velká Británie tento týden
zahájili další kolo rozhovorů o tomto případě. Dle
Ekvádoru je reálná šance na dohodu, že Assange
nebude ze Švédska, kam jej chce Velká Británie
vydat, dále vydán do USA.

Policie obvinila horníky v Jihoafrické republice
z vraždy
Za smrt 34 horníků, kteří zemřeli po zásahu policie
proti stávkujícím zaměstnancům společnosti
Lonmin za vyšší mzdy v jihoafrickém dole
Marikana, se bude zodpovídat 270 zatčených
horníků, včetně těch, kteří byli neozbrojeni. Podle
bývalého předsedy Mladé ligy Afrického národního
kongresu Julius Malema je rozhodnutí o stíhání
horníků „šílenstvím“. „Policisté, kteří zabili 34
horníků, nejsou ve vazbě, ale jejich kolegové ano,“
uvedl Malema, který byl ze strany vyloučen na
začátku roku po několika neshodách
s prezidentem Jacobem Zumou. Stíhání horníků
umožňuje tzv. doktrína společného záměru, která
byla využívána během apartheidu.

Keňský soud odvolal zákaz propouštění ve
společnosti Kenya Airways
Keňská firma, z 26,7 % vlastněná společností Air
France KLM, z důvodu snížení nákladů a
úsporných opatření plánovala propustit část svého
personálu, přesný počet neuvedla. Unie letectví a
leteckých pracovníků (AAWU), která sdružuje
3 800 pracovníků, podala proti propouštění
stížnost u soudu. Soudkyně Monica Mbaru ve
čtvrtek soudním rozhodnutím zrušila předběžný
zákaz propouštění. Podle právníka unie Leonarda
Ochienga jde o „výsměch spravedlnosti“, neboť
společnost nedostatečně konzultovala propouštění
se svými zaměstnanci, a tím porušila zákon. Kenya
Airways patří k největším leteckým společnostem

v subsaharské Africe.

Burkina Faso navrhuje 20% daň z prodeje
těžebních licencí
V Burkině Faso jsou důlní společnosti povinny se
zaregistrovat u vlády pokaždé, když chtějí prodat
licenci. Nyní vláda navrhuje, že každý prodej
těžebních licencí bude zdaněn ve výši 20 %. Návrh
by do konce roku měl projednat parlament. Nová
daň by podle analytiků mohla odrazit potenciální
investory. Země je významným producentem
drahých kovů a je bohatá na zinek. K podobnému
kroky se podle těžebních společností chystá i
sousední Ghana, která plánuje zvýšit daň z těžby
z 25 % na 35 % a zavést 10% daň z prodeje
těžební licence.

Světová banka: Cena potravin se zvýšila o 10 %
Důsledkem sucha ve Spojených státech
amerických a na východě Evropě se cena potravin
podle Světové banky (SB) zvýšila v červenci o 10
%. SB proto vyzvala vlády, aby posílily své
potravinové programy, které mají ochránit
nejzranitelnější skupinu obyvatel. Cena kukuřice a
pšenice se od června do července zvýšila o 25 %,
sója o 17 %, pouze rýže zaznamenala 4% pokles.
Ohrožení jsou podle prezidenta SB Jima Yong
Kima především lidé v Africe a na Blízkém
východě.

Senegalský prezident navrhuje zrušení senátu
Horní komora parlamentu Senegalu by podle
prezidenta Macky Salla měla být zrušena a
ušetřené finanční prostředky by měly být použity
na vznik protipovodňových opatření a zlepšení
infrastruktury. „Trvám na upřednostnění národa
před politickými stranami a na snížení státních
výdajů ve prospěch obyvatel,“ řekl prezident Sall.
Zrušení stomístného senátu by přineslo 15 milionů
USD. Návrh bude projednávat sněmovna během
několika týdnů. Zrušení senátu přivítají především
chudá předměstí hlavního města Dakaru, která trpí
každoročně záplavami v období dešťů. Letos
zemřelo během povodní šest lidí. Senát v roce
2001 z důvodu škrtů zrušil bývalý prezident
Abdoulaye Wade, v roce 2007 byla horní komora
opět obnovena.

Zambijská inflace stoupla
Centrální statistický úřad ve čtvrtek uvedl, že
zambijská meziroční inflace v srpnu stoupla na 6,4
% z 6,2 % předchozího měsíce v důsledku vyšších
cen potravin. U potravinové inflace došlo
k značnému nárůstu z 6,3 % na 7,3 % v srpnu.
Mezinárodní měnový fond (MMF) predikuje, že se
inflace pro rok 2012 neodchýlí od cíle zambijské
vlády a udrží se kolem 6 %.

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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