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Izrael obvinil Washington z tajného vyjednávání
s Íránem
V Izraelském nejčtenějším deníku Yedioth
Ahronoth vyšla zpráva, že Washington zahájil tajná
jednání s Teheránem o případné válce mezi
Íránem a Izraelem. Podle tohoto listu Washington
přislíbil Íránu, že pokud Izrael zahájí válku, tak
USA nevstoupí do konfliktu. Diplomacie USA na
tento článek zatím nijak nereagovala.
Administrativa prezidenta Obamy čelí kritice
republikánské strany, včetně jejího kandidáta Mitta
Romneyho, že nabízí Izraeli příliš vlažnou
podporu. Mluvčí Bílého domu Jay Carney již
několikrát ujistil své diplomatické partnery i
veřejnost, že USA udělají vše, aby zabránili Íránu
získat jadernou zbraň.

V Pákistánu došlo k útoku na příslušníky
americké ambasády
2 příslušníci americké ambasády v Pákistánu byli
zraněni, když v jejich autě vybuchla bomba. K
útoku došlo v pákistánském městě Peshawar.
Americká diplomacie to označila za jednoznačný
teroristický útok. Peshawar je městem, které leží
na cestě do Afghánistánu a k útokům zde dochází
poměrně často. Američané jsou v zemi velmi
nepopulární, kvůli útokům bezpilotních letounů,
které v rámci NATO v Pákistánu podnikají. 

Tunisko zvedá ceny paliv
Tuniská vláda se rozhodla snížit palivové dotace a
současně s tím zvýšit ceny paliv o 7,2 %. Vláda tak
činí kvůli dodržení výše rozpočtového schodku, jež
byl pro rok 2012 predikován na 6,6 % HDP. Ke
zdražení paliv v Tunisku nedošlo od prosince
2010. Tuniská centrální banka také přijímá
opatření proti zvyšující se inflaci, která postihuje
ekonomiku severoafrického státu, jež se
vzpamatovává z loňského povstání.

Kvůli únikům přerušil Shell dodávky ropy do
Nigérie
Ropná společnost Royal Dutch Shell oznámila, že
zastavila ropné dodávky do Nigérie, jež je hlavním
producentem ropy v Africe. K přerušení došlo poté,
co společnost odhalila únik paliva ke konci srpna
na ropovodu směřujícím k exportnímu terminálu
Bonny. Případ bude podroben vyšetřování. Shell
neposkytl informace, zda bude produkce
incidentem ovlivněna. Úniky paliv jsou v Nigérii
běžné. Podle společností stojí za většinou případů
zloději, kteří ropovody vyhodí do povětří či z nich
přímo čerpají.

Sinopec se stal nejvýdělečnější čínskou
společností za rok 2011
Největší čínská ropná společnost s obratem 2,55
bilionu yuanů (přibližně 402 miliard USD) se stala
nejvýdělečnějším čínským podnikem poosmé v
řadě. Na druhém místě ji následuje další čínská
ropná společnost China National Petroleum
Corporation, jejíž roční obrat rovněž přesáhl částku
2 bilionů yuanů. Mezi deset nejúspěšnějších
čínských firem se dále zařadily např. Industrial
Commercial Bank of China, State Grid, China
Mobile, China State Construction či China National
Offshore Oil Corporation. Drtivá většina firem,
které se ocitly na seznamu nejvýdělečnějších
čínských společností, jsou státem vlastněné
podniky. Nicméně počet soukromých podniků,
jejichž roční obrat přesahuje 100 miliard yuanů,
neustále stoupá.

Růst spotřebitelských cen v Jižní Koreji
zpomalil na 12-ti leté minimum
Růst spotřebitelských cen v srpnu zpomalil oproti
růstu v srpnu minulého roku na 1,2%. Podle

finančních analytiků se tak stalo vlivem efektu
srovnávací základny, který vykompenzoval růst
cen zemědělských a ropných produktů. Růst
spotřebitelských cen v srpnu tak zaznamenal pád o
0,3% oproti červencovému růstu.

V Egyptě odešlo 70 armádních generálů do
výslužby
Vláda Egypta v čele s prezidentem Mohamedem
Mursim poslala na 70 armádních generálů do
důchodů. Tento krok přichází jen několik týdnů
poté, co prezident Mursi nahradil ministra obrany a
náčelníka štábu Mohameda Hussein Tantawi.
Ministrem obrany se v srpnu stal generál Abdul
Fattah al-Sisi. 6 generálů si ale svou pozici
v Nejvyšší radě ozbrojených sil (SCAF), která stála
v čele země po pádu prezidenta Husni Mubaraka,
ponechalo. Podle analytiků se snaží prezident
Mursi prosadit svou moc nad armádou.

 Dva ministři Guiney rezignovali po policejním
zásahu proti opozici 
Ministr pro plánování Souleymane Cisse a ministr
financí Aboubacar Sidiki Koulibaly na konci srpna
rezignovali na své posty ve vládě prezidenta Aplha
Condé. Důvodem se stal policejní zásah proti
opozičním demonstrantům. Guinea od roku 2010
přechází z vojenské vlády na civilní, ovšem
parlamentní volby, které mají být posledním
krokem přechodu, byly několikrát odloženy.
Odpůrci vlády prezidenta Condé tvrdí, že
prezidentovi chybí politická vůle k vyhlášení voleb.
Země je bohatá na minerály, má rezervy železné
rudy, zlata a diamantů a je největším světovým
vývozcem bauxitu.

Jižní Súdán jmenoval prvního velvyslance pro
OSN
Nejmladší stát světa Jižní Súdán jmenoval
velvyslance pro OSN, který má napomoct zemi ve
vyjednávání se Súdánem ohledně sporných hranic
a ropy. Další kolo jednání je naplánováno na tento
týden. Prvním velvyslancem se stal Francis Deng,
bývalý zvláštní poradce generálního tajemníka
OSN pro prevenci genocidy. Kromě jednání se
Súdánem má Francis Deng zlepšit obraz země
v zahraničí. Dohoda ohledně společných hranic by
mohla obnovit export ropy z Jižního Súdánu, pro
kterého ropa představuje 98 % státních příjmů.
Jižní Súdán se osamostatnil v červenci minulého
roku.

Malijští rebelové usmrtili alžírského diplomata
Malijští rebelové z Hnutí pro jednotu a džihád v
západní Africe (Mujao) uvedli, že popravili
alžírského diplomata Tahar Touati poté, co
Alžírsko nedodrželo ultimatum a nevydalo tři rebely
z hnutí Mujao. Touati byl jedním ze sedmi
diplomatů, jež byli v dubnu uneseni z alžírského
konzulátu v severomalijském městě Goa. Alžírští
představitelé se snaží ověřit pravdivost tvrzení
militantů. Islámská militantní skupina Mujao se
v Mali chopila moci v březnu.

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
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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.

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.
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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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