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Afghánský prezident kritizuje USA
Afghánský prezident Hamid Karzai kritizoval
americké vojenské velení a politické představitele,
že vedou válku v Afghánistánu a nezaměřují se
více na zahraniční hrozby pro Afghánistán, jako je
například Pákistán. vztahy mezi Afghánistánem a
Pákistánem se zhoršily. Afghánský prezident také
kritizoval západní média, že hovoří o budoucím
kolapsu Afghánistánu, až vojska USA a NATO v
roce 2014 odejdou. Podle Hamida Karzaie se život
v Afghánistánu změnil hodně k lepšímu a vyzval
své krajany žijící v zahraniční, aby se vrátili do
Afghánistánu.

Americké bezpilotní letouny zabily 4 ozbrojené
členy Al-Kaidy v Jemenu
Americké bezpilotní letouny, které operují v
Jemenu zabily 4 členy teroristické skupiny
Al-Kaida. Členové skupiny byli těžce ozbrojení.
Podle zdrojů USA se jednalo o muže, kteří měli
podněcovat povstání proti jemenské vládě, která
spolupracuje s USA a NATO. Washington označil
jemenskou odnož Al-Kaidy za nejnebezpečnější
buňku této organizace od smrti jejího bývalého
vůdce Usámy Bin Ládina.

USA obvinilo 11 lidí z pašování amerických
technologií do Ruska
11 lidí bylo obviněno z pašování
mikroelektronických technologií do Ruské
federace. Zde měly být použity pro účely
zpravodajských služeb a armády. Jeden z
obviněných Alexander Fishenko byl také nařčen,
že jedná v USA v zájmu ruské vlády, aniž by byl
registrován jako zahraniční agent. Fishenko je také
jeden ze spoluvlastníků ruské firmy Apex System
LLC, která se zabývá dovozem vojenského
materiálu a dalších vojensky využitelných
technologií. 11 obviněných pašovalo do Ruska
mikroelektroniku v hodnotě více než 50 milionů
USD.

Islamisté na severu Mali veřejně popravili
muže, demonstrovali tak právo šaría 
V březnu využili islamisté nepřehledné situace po
vojenském převratu a deklarovali ovládnutí severu
Mali, včetně vyhlášení nezávislého státu Azawad.
Následně na ovládaném území zavedli právo
šaría. Nejméně 100 lidí v úterý sledovalo
v Timbuktu popravu muže, který byl obviněn
z vraždy. Veřejná poprava měla být demonstrací
islamistů o striktním výkladu islámského práva
šaría, přestože většina muslimského obyvatelstva
v oblasti s vyhlášením práva šaría nesouhlasí. „Byl
zabit stejným způsobem, jakým on zabil svou oběť.
Tak to šaría požaduje,“ uvedl Sanda Ould
Boumana, mluvčí povstalecké islamistické skupiny
Ansar Dine. Podle místních se jednalo o muže,
který byl členem etnické skupiny Tuaregů,
sjednocených v  MNLA. Hnutí MNLA bylo původně
spojencem islamistických skupin na severu země,
ovšem poté, co MNLA odmítlo islamistický stát a
přiklonilo se k sekulárnímu pojetí, přerušila
povstalecká skupina Ansar Dine s MNLA jednání.
Během posledních měsíců byl ve jménu šáría
ukamenován k smrti pár obviněný z cizoložství a
jako trest bylo vykonáno několik amputací. Ve
čtvrtek má Rada bezpečnosti OSN projednávat
žádost Mali o vydání mandátu k vojenské
intervenci na sever země.

Kamerunská vláda rozšíří nové aerolinie o 2
letadla
Kamerunská vláda souhlasila s nákupem 2 letadel
Boeing pro nového národního dopravce Camair-Co
v hodnotě 429 miliónů USD. Podle obchodního
ředitele státem vlastněné společnosti Alphonse

Bea budou letadla uvedena do provozu v roce
2015. Aerolinie Camair nahradily předchozí
Cameroon Air. Společnost od minulého roku nabízí
mezinárodní lety do Paříže, linku do čadského
hlavního města N´Djamena  a dále řadu
vnitrostátních letů. Camair vykázaly v prvním roce
ztrátu 17,7 miliónů USD způsobené silnou
konkurencí mezinárodních dopravců.

 Protesty a stávky v Jihoafrické republice se
rozšířily i do dolů železné rudy 
Po stávkách horníků za vyšší mzdy v dolech
platiny a zlata se protesty rozšířily do dolů železné
rudy, když pracovníci dolu Sishen Mine, který
vlastní společnosti Kumba Iron Ore, vyhlásili
stávku. Na 75 000 horníků, což představuje asi 15
% celkového těžebního odvětví, již vstoupilo do
stávky. Podobně stavkují i horníci dolu
Kusasalethu, který leží nedaleko Johannesburgu a
který vlastní společnost Harmony Gold. Společnost
Kumba Iron Ore patří mezi deset největších
světových vývozců železné rudy a roce 2011
vyprodukovala na 41,3 milionů tun železné rudy.
Akcie Kumba Iron Ore poklesly o 4 %, akcie
Harmony Gold o 1,5 %. Ve stávkách, trvajících již
několik měsíců, zemřelo na 50 lidí. Situace
v těžebním průmyslu zvýšila kritiku vládnoucího
Afrického národního kongresu (ANC) a samotného
prezidenta Jacoba Zumy. V zemi mezitím začalo
vyšetřování smrti 44 horníků, včetně 34
zastřelených policií v dole Marikana v polovině
srpna. Vyšetřování bylo nyní odloženo, aby
advokáti horníků měli dostatek času na přípravu a
výslech svědků. Podle právníka Dali Mpofu bude
trvat měsíc, než proběhnou rozhovory se všemi
klienty. Vyšetřování bude pokračovat 22. října.

Malawi snižuje odhad ekonomického růstu pro
letošní rok
Ministr financí Ken Lipenga snížil prognózu
hospodářského růstu Malawi na 4,3 % pro letošní
rok z důvodu značného poklesu v zemědělství,
výrobě, lesnictví a rybářství. Pro rok 2013 zůstává
ministr financí optimistický a tvrdí, že ekonomika
země se výrazně zotaví. Jihoafrická země během
vlády bývalého prezidenta Bingu wa Mutharika,
který zemřel v dubnu letošního roku na infarkt,
přišla o mezinárodní pomoc v řádech milionů USD,
které tvořily asi 40 % státního rozpočtu. Současná
prezidentka Joyce Banda se snaží zahraniční
pomoc obnovit. Podle ČTK se navíc prezidentka
Malawi vzdá 30 % platu, stejně jako viceprezident,
aby podpořila vládní škrty. Kromě snížení platu by
mělo být prodáno i prezidentské letadlo a 60
vládních vozů.

Čínská státem vlastněná firma Ralls
Corporation podala žalobu na amerického
prezidenta Baracka Obamu  
Čínská firma napadla u amerických soudů krok
prezidenta Obamy, který se rozhodl z důvodů
ochrany národní bezpečnosti zablokovat koupi čtyř
farem větrných elektráren ve státě Oregon, které
se nacházejí v blízkosti výcvikové základny
amerického námořnictva. Čínský projekt výstavby
větrných elektráren je první zablokovanou
zahraniční investicí v USA po 21 letech. Podle
žaloby, podané právníky Ralls Corporation, tím
prezident překročil své pravomoci. Podle
odborníků jsou však obavy z bezpečnostní hrozby
reálné. Ralls Corporation vlastní dvě soukromé
osoby čínské národnosti, které zároveň zastávají
vysoké manažerské posty ve společnosti Sany
Group, hlavního hráče na poli čínského
strojírenského průmyslu. Na americké základně se
nachází výzkumné a výcvikové středisko pro vývoj
a ovládání bezpilotních letounů a dalších zařízení

potřebných k vedení elektronické války. Aktivity
čínských firem, jako jsou CNOOC či Huawei, jsou
na zahraničních trzích v poslední době předmětem
rostoucího zájmu politiků a jsou terčem obav z
ohrožení národní bezpečnosti.

Japonsko: americká armáda začala s
kontroverzním přesunem letectva na svou
základnu na Okinawě
Záměr americké vlády dislokovat 12 letounů třídy
Osprey na základně Futenma na japonském otrově
Okinawa se mezi místním obyvatelstvem setkal
s odporem. Obavy panují hlavně o bezpečnost
obyvatelstva v přilehlé oblasti kolem základny,
vzhledem k nedávným haváriím strojů Osprey
v Maroku a na Floridě. Japonský ministr obrany
Satoshi Morimoto vyjádřil uspokojení nad
bezpečnou dodávkou amerických letounů,
japonská vláda se však dostává pod stále větší
tlak obyvatel nespokojených s přetrvávající
přítomností americké armády na Okinawě.

Malawi přerušilo jednání o sporném jezeře s
Tanzanií, jádrem sporu jsou pravděpodobně
zásoby ropy
Dlouhodobý spor mezi Malawi a Tanzanii se týká
třetího největšího jezera Afriky Lake Malawi.
Zatímco Malawi deklarovala svrchovanost nad
celým jezerem, Tanzanie tvrdí, že 50 % jezera je
součástí jeho území. Spor mezi oběma státy se
může zhoršit, jestliže se potvrdí, že pod jezerem se
nacházejí významné zásoby ropy a zemního plynu.
Prezidentka Malawi Joyce Banda zrušila
plánované setkání v Tanzanii, kde se o sporné
hranici mělo jednat. Minulý rok Malawi udělalo
licenci britské společnosti Surestream Petroleum
k ropnému průzkumu. V červenci ale tanzanská
vláda požádala společnost, aby odložila plánované
vrty na dně jezera, které Tanzanie nazývá Lake
Nyasa. Surestream Petroleum zatím k vrtům
nepřistoupila. V Lake Malawi žije přes 2000
různých druhů ryb, ekologové se obávají, že ropný
průzkum by mohl ohrozit sladkovodní systém
jezera. Tanzanie, která je druhou největší
ekonomikou východní Afrika, v letošním roce na
svém území nalezla několik oblastí se zásobami
zemního plynu. Francouzská firma Total je blízko
k podpisu dohody k ropnému průzkumu na dně
tanzanského jezera Tanganyika.

Generálnímu tajemníkovi NATO byl prodloužen
mandát
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen byl zvolen Severoatlantickou radou na
čtyři roky a funkce se ujal v roce 2009. V roce 2012
mu tedy měl mandát skončit. Severoatlantická rada
se ovšem rozhodla prodloužit mandát do 31.
července roku 2014. Důvodem je především
plánované stažení vojsk NATO z Afghánistánu
právě v roce 2014.

USA mají informace o tom, že zabití
amerického velvyslance bylo aktem
organizované skupiny
Americká velvyslankyně při OSN Susan Rice
minulý týden označila útok na amerického
velvyslance v Libyi za spontánní akt protestu proti
filmu, jež se vysmívá proroku Mohamedovi. Nyní
představitelé americké diplomaci a tajných služeb
přišli s tvrzením, že mají informace o tom, že útok
byl dílem organizované vojenské skupiny. Ředitel
Národní zpravodajské služby USA James Clapper
prohlásil, že se jedná o promyšlený útok
extrémistické skupiny. Jaká skupina za útokem
stojí ovšem američtí představitelé nesdělili.
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Jednotky Africké unie a Somálska vstoupily do
Kismayu, Al-Shabaab odpálila nálož
Na konci minulého týdne se militantní islamistická
skupina Al-Shabaab pod náporem leteckých útoků
jednotek Africké unie (AU), Keni a Somálska stáhla
ze své základny v bývalé pevnosti Kismayu na jihu
Somálska. Analytici varovali před předčasným
optimismem, když milice Al-Shabaab slíbila
odplatu a znovudobytí pevnosti zpět. V úterý
vstoupily jednotky Africké unie (AU) a Somálska do
Kismayu, Al-Shabaab následně odpálila
v přístavním městě bombu. Podle somálské vlády
při výbuchu nikdo nezemřel. Somálská armáda za
posledních 14 měsíců zvýšila svou ofenzivu za
pomoci jednotek okolních zemí a Africké unie (AU).
Somálská vláda jen těžko odhaduje, jak velká je
ozbrojená síla Al-Shabaab a domnívá se, že na
4000 až 5000 rebelů se skrývá na jihu země,
především v regionu Juba. Skupina Al-Shabaab,
která formálně v únoru deklarovala své spojení
s teroristickou skupinou Al-Kaida, je považována
za jednu z největších hrozeb stability východní
Afriky.

V Pobřeží slonoviny začne soud s generálem
obžalovaným za povolební protesty
Klíčový spojenec bývalého prezidenta Laurent
Gbagba generál Dogbo Ble bude jako obviněný
čelit soudnímu jednání za rozpoutání násilí po
prezidentských volbách v letech 2010 až 2011.
Generál Ble byl velitelem republikánské gardy
exprezidenta Gbagba, který odmítl v roce 2010
uznat výsledky voleb a odstoupit. Generála Ble
v dubnu 2011 zajaly francouzskými jednotkami
spolu s OSN. Obžalovaných je kromě generála 
Ble i dalších sedm úředníků armády. Bývalý
prezident Gbagbo je souzen u Mezinárodního
trestního soudu (ICC), kde čelí obvinění ze zločinů
proti lidskosti. Generál Gle už v roce 2002 u
vojenského soudu čelil obvinění, že zabil bývalého
vůdce vojenského převratu generála Roberta Guei,
který byl rival exprezidenta Gbagba.

Korejský poloostrov se údajně nachází na
hraně termonukleární války
Prohlásil to jako jeden z posledních řečníků 67.
Valného shromáždění OSN náměstek
severokorejského ministra zahraničí Pak Kil-yon.
Podle něj „nepřátelská politika USA“ zapříčinila
stav, kdy „jediná jiskra může způsobit nukleární
konflikt“. Severní Korea v poslední době opět
zostřila svou rétoriku vůči spojencům USA
v regionu, Japonsku a Jižní Koreji. Od roku 2003,
kdy Severní Korea jako první stát v historii oficiálně
odstoupila od Smlouvy o nešíření jaderných
zbraní, se podle analytiků pro KLDR stala hrozba o
vyvolání jaderného konfliktu jediným účinným
prostředkem pro dosahování svých diplomatických
zájmů.

 MMF: Tanzanie musí posílit elektrickou síť,
pokud si chce udržet ekonomický růst 
Mezinárodní měnový fond (MMF) naléhá na
tanzanskou vládu, aby vypracovala plán na
zlepšení elektrické sítě v zemi a zamezila tak
častým výpadkům elektřiny, které mohou ohrozit
hospodářský růst. Ekonomika v letošním roce má
podle MMF růst mezi 6,5 až 7 %, v příštím roce by
růst Tanzanie neměl klesat. Země ovšem podobně
jako sousední Uganda a Keňa trpí častými
výpadky energie. Nejenom reforma energetického
odvětví zajistí Tanzanii trvalý růst, podle MMF je
nutné, aby země zajistila fiskální konsolidaci,
nesnižovala sociální výdaje a více investovala do
infrastruktury.

Pobřeží slonoviny predikuje v příštím roce 9%
ekonomický růst
Mluvčí vlády Pobřeží slonoviny Bruno Kone v úterý
uvedl, že země očekává ekonomický růst 8,6 %
v letošním roce a pro 2013 predikuje 9% růst.
Původně se růst pro rok 2012 odhadoval na 8,1 %,
jedná se o první nepřerušenou sezónu od
občanské války, která dočasně zastavila
ekonomickou činnost v podnikání. Podle mluvčího
Kone vláda předloží návrh na rozpočet
západoafrické země pro rok 2013 ve výši 7,5
miliard USD, což znamená 17% navýšení oproti
letošnímu rozpočtu.

V Nigérii byl zatčen mluvčí Boko Haram,
skupina rezolutně odmítá mírová jednání
Mluvčí militantní islamistické skupiny Boko Haram
Abu Qaqa byl podle agentury Reuters zajat
bezpečnostními jednotkami Nigérie. Boko Haram,
která požaduje zavedení islámského práva šaría
na severu Nigérie, odmítá prohlášení vlády o
mírových jednáních. Prezident Goodluck Jonathan
v srpnu oznámil, že rozhovory s Boko Haram
probíhají tzv. zadními kanály, tj. pouze s některými
členy, nikoliv skupinou jako celek. Vůdce Boko
Haram Abubakar Shekau ve videu, které zveřejnil
na severu Youtube, ale kategoricky odmítl, že by
k podobným rozhovorům docházelo. „Nikdy jsme
neusilovali o rozhovor a nesedneme si vládními
představiteli, dokud budou zabíjet naše členy,“
uvedl Shekau. Vůdce Boko Haram rovněž popřel
informaci, že by byl mluvčí Qaqa, vlastním jménem
Anwal Kontagora, mrtvý, pouze potvrdil, že byl
zajat nigerijskými bezpečnostními jednotkami.
Militantní islamistická skupina je považována za
jednu z největších hrozeb nigerijské společnosti a
svou činnost Boko Haram zintenzivnila v roce
2010.

Spojené státy americké požadují, aby se
Rwanda oficiálně zřekla podpory rebelů M23
Středoafrická země se musí podle USA oficiálně
zřeknout narčení z podpory a vyzbrojování rebelů

v tzv. Hnutí M23 pod vedením generála Bosco
Ntaganda, kteří působí na východě Demokratické
republiky Kongo. Zemi k tomu vyzval americký
náměstek ministra zahraničí pro Afriku Johnnie
Carson. Rwanda popřela obvinění vlády sousední
Demokratické republiky Kongo, že by měla
s podporou rebelů cokoliv společného. Rwandský
prezident Paul Kagame a jeho konžský protějšek
Joseph Kabila se setkali na jednání Valného
shromáždění OSN, které se konalo minulý týden,
ovšem k žádné dohodě a uklidnění vztahů
nedošlo. Podle prezidenta Kagame „bude řešení
krize i nadále nemožné, pokud mezinárodní
společenství bude problém definovat chybně“.
Nemalou roli Rwandy v konfliktu na východě
Demokratické republiky Kongo potvrdila i zpráva
OSN. Demokratická republika Kongo následně
požádala OSN o uvalení sankcí na Rwandu.
Středoafrická země důsledkem obvinění z podpory
rebelů přišla i o část americké pomoci v hodnotě
200 000 USD a Nizozemsko zcela zastavilo tok
finančních prostředků do země ve výši 6,15 milionů
USD. Konflikt na východě Demokratické republiky
vyhnal statisíce lidí ze svých domovů. Na vůdce
Hnutí M23 Bosco Ntagandu vydal Mezinárodní
trestní soud (ICC) zatykač pro válečné zločiny.

V Nigérii bylo zatčeno několik úředníků
armády, měli předávat informace militantní
Boko Haram
V neděli bylo v severovýchodním nigerijském státě
Borno zadrženo několik úředníků armády, které
policie podezřívá z předávání informací militantní
islamistické skupině Boko Haram. Úředníky udal
bývalý pracovník imigračního úřadu, jenž byl
zatčen minulý měsíc a který se doznal, že je
členem Boko Haram. Jméno úředníka policie tají.
Podle mluvčího armády v severovýchodním státu
Borno Sagir Musa se měl úředník podílet na
teroristických útocích ve státech Borno a Yobe.
Militantní skupina prosazuje na severu Nigérie
islamistické právo šaría. Jen v letošním roce
zemřely stovky lidí důsledkem útoků Boko Haram.
Militantní skupina je spojována s teroristickou
skupinou Al-Kaida.

MMF: Demokratická republika Kongo
zaznamená v roce 2013 ekonomický růst
Mezinárodní měnový fond (MMF) predikuje
ekonomický růst Demokratické republiky Kongo
8,2 % v roce 2013, ale zároveň dodává, že se na
výkonu ekonomiky odrazí rostoucí zadlužení země
a chabé řízení těžebního průmyslu. Ve výroční
zprávě MMF uveřejněné ve čtvrtek se uvádí
očekávaný 7,2% růst pro letošní rok. Země je
ekonomicky závislá na těžbě mědi a kobaltu. Podle
MMF je třeba, aby došlo ke zlepšení správy a
transparentnosti v oblasti těžebního průmyslu.

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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