რუსეთს სანქციებს გაუმკაცრებენ
ევროკავშირის საგარეო
საქმეთა მინისტრებმა
ქერჩის
სრუტეში
უკრაინული გემებისა და
უკრაინელი
მეზღვაურების
დაკავებასთან
დაკავშირებული რუსეთის
მოქალაქეების
წინააღმდეგ სანქციების
დაწესებას
მხარი
დაუჭირეს.
ამის შესახებ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში
ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა, ფედერიკა მოგერინიმ ბრიუსელში
გამართული მინისტერიალის შემდეგ განაცხადა. ფედერიკა მოგერინის
თქმით, მიღწეულია პოლიტიკური კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით,
რომ დაწესდება ინდივიდუალური სანქციები. სააგენტო „ფრანს პრესი“
აღნიშნავს, რომ სანქციები ითვალისწინებს რუსეთის რვა
მოქალაქისთვის ევროკავშირში აქტივების გაყინვასა და სავიზო
შეზღუდვებს.
ასევე, რუსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა ჩრდილოეთ
კორეაში, იემენში, მიანმარში, სირიაში და ლიბიაში არსებული
სიტუაციის თანაბარია. როგორც ევროკავშირის საბჭოს მოხსენებაშიია
აღნიშნული, საუბარი ეხება წამებისა და სხვა ღირსებს შემლახველი
ზომების გამოყენებას სახელისუფლებო თუ არასახელისუფლებო
ორგანიზაციების მხრიდან“ ადამიანების გატაცება, არასამართლებრივი
ანგარიშსწორება. განსაკუთრებული შეშფოთება გამოიწვია ბერუნდის,
ჩეჩნეთის (რუსეთის ფედერაცია), რუსეთის მიერ ანექსირებული
ყირიმის, რუსეთის მიერ ოკუპირებული აღმოსავლეთ უკრაინის,
ჩრდილოეთ კორეის, ლიბიის, მიანმარის, პაკისტანის, იემენის და
სხვა ქვეყნების მდგომარეობამ.

ისეთ ქვეყნებს შორის, სადაც შეზღუდულია სიტყვის, სინდისის,
შეკრების თავისუფლება ასევე არის ჟურნალისტების საქიანობის ხელის
შეშლა დასახელდა რუსეთი, სუდანი, ბელარუსი, ბანგლადეში, თურქეთი
და ვენესუელა.

ახალი ინიციატივა – ქალაქებში
მწვანე
სივრცეებს
მშენებლობისგან კანონი დაიცავს

ჩანაწერი „მწვანე ხაზები“და
შემოსაზღვრული ეს ტერიტორიები.

საპარლამენტო უმრავლესობა
ახალი
ინიციატივით
გამოდის
-ქალაქის
სტატუსის
მქონე
დასახლებაში
არსებული
ყველა პარკი და მწვანე
ზონა
საკანონმდებლო
დონეზე იქნება დაცული.
კანონპროექტში გაჩნდება
სწორედ ამ ხაზებით იქნება

კანონპროექტის ავტორები ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე
მამუკა მდინარაძე და პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის
თავმჯდომარე კახა კუჭავა არიან.
მათი განცხადებით, კომიტეტში შეიქმნება მუდმივმოქმედი სამუშაო
ჯგუფი. საკრებულოს თუ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, საშუალება
ექნებათ ამ ჯგუფს მიმართოს.
ახალი კანონპროექტის მიზანია, მწვანე სივრცეები დაიცვას
ნებისმიერი კაპიტალური ტიპის მშენებლობისგან, რასაც კანონი

აკრძალავს.
კანონპროექტის
ავტორებმა
კონსულტაციები
ქალაქის მერთან უკვე გაიარეს და კახა კალაძისგან სრული
მხარდაჭერა ექნებათ. მამუკა მდინარაძე და კახა კუჭავა
კოლეგებისგან და საზოგადოებისგანაც ელოდებიან მხარდაჭერას.

საქსტატი
–
საქართველოში
ხორცის, რძისა და კვერცხის
წარმოება გაიზარდა
საქართველოს
სტატისტიკის
დეპარტამენტის
მონაცემებით,
საქართველოში ხორცის,
რძისა და კვერცხის
წარმოება გაიზარდა.

თუ 2017 წელს ხორცის წარმოება 66.2 ათას ტონას
წელს 67 ათას ტონამდე გაიზარდა. რძის წარმოება
მილიონ ლიტრს შეადგენდა, 2018 წელს კი 532
შეადგინა. 2017 წელს 600 მილიონი ცალი კვერცხი
შარშან კი მაჩვენებელი 612 მილიონამდე გაიზარდა.

შეადგენდა, 2018
2017 წელს 528.4
მილიონი ლიტრი
იყო წარმოებული,

ამასთან,
2018
წლის
მონაცემებით,
საქართველოში
შემცირდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა და ფრინველის სულადობა.
შარშან გაიზარდა ღორებისა და ცხვრის სულადობა.
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოში მსხვილფეხა
რქოსანი პირუტყვის სულადობა 874 ათასი იყო, რაც წინა წლის 31

დეკემბერთან შედარებით 35 ათასით ნაკლებია. საქსტატის ცნობით,
ერთ წელიწადში 7 ათასით, 157 ათასამდე გაიზარდა საქართველოში
ღორების სულადობა. ცხვრებისა და თხების სულადობა კი საქართველოში
დაახლოებით 2 ათასით გაიზარდა და 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით 909 ათასი შეადგინა. 530 ათასით შემცირდა ფრინველთა
რაოდენობა და 2018 წლის შედეგად 7,8 მილიონი შეადგინა.

„ყაზტრანსგაზ-თბილისი“ ქარიან
ამინდში
მოსახლეობას
ყურადღებისკენ მოუწოდებს
„ყაზტრანსგაზ-თბილისი“
მოსახლეობას ქარის დროს
მეტი
ყურადღებისკენ
მოუწოდებს.

„ქარის ზემოქმედებით, ღია წვის კამერიანი გაზის დანადგარიდან
შესაძლოა, გაზის ნამწვი, CO მხუთავი აირი ოთახში გაიფრქვას.
ქარიან ამინდში საფრთხეები მნიშვნელოვნად იზრდება! შესაბამისად,
იმ მოქალაქეებს, ვინც ჯერ კიდევ ღია წვის კამერიან
გამათბობლებსა და წყლის გამაცხელებლებს იყენებს, მოვუწოდებთ,
დაუყოვნებლივ გამორთონ ისინი და დაუკავშირდნენ „ყაზტრანსგაზთბილისს“.
ჩვენი სპეციალისტები უფასოდ დაგეხმარებიან
მკვლელი
დანადგარების დემონტაჟში. „ყაზტრანსგაზ-თბილისი“ კიდევ ერთხელ
მოგიწოდებთ, შეცვალეთ
მკვლელი დანადგარები თანამედროვე,

უსაფრთხო, დახურული წვის კამერიანი მოწყობილობებით! საჭიროების
შემთხვევაში დარეკეთ ნომერზე: 114. ზარი უფასოა“, – ნათქვამია
განცხადებაში.

21
თებერვალი
–
გიდების
აპოლიტიკურ აქცია „შეწყდეს
სეპარატისტული ტურიზმი“
21 თებერვალს, გიდების
საერთაშორისო
დღესთან
დაკავშირებით, აპოლიტიკური
აქცია გაიმართება. აქციის
ორგანიზატორები საქართველოს
გიდების
სხვადასხვა
ჯგუფები, ასოციაციები და
გაერთიანებები არიან.
როგორც ღონისძიების ორგანიზატორები აცხადებენ, აქციის მიზანია,
მოუწოდონ უცხოელ კოლეგებს არ მოხდეს საქართველოს რუკის და
სახელმწიფო სიმბოლიკის დასახიჩრება და ასევე მოუწოდებენ
პარლამენტს მიიღოს შესაბამისი კანონი სახელმწიფო სიმბოლიკის
შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს შესაბამისი რეაგირება
უცხოურ ტურისტულ კომპანიებთან დაკავშირებით.
აქციის ფარგლებში, 21 თებერვალს საქართველოს ასობით გიდი,
სრულიად უსასყიდლოდ, საქართველოს მაშტაბით გამართავს შემეცნებით
ტურებს რიგითი მოქალაქეებისთვის, სახელმწიფო მოხელეებისთვის,
არასამთავრობო სექტორისთვის და რა თქმა უნდა, საქართველოს
სტუმრებისთვის.

„როგორც არსებობს მუზეუმების ღამე, გვინდა ტრადიციად
დავამკვიდროთ გიდების დღე, როცა გიდები უფასოდ მოემსახურებიან,
როგორც უცხოელ ტურისტებს, ისე საქართველოს მოქალაქეებს. 21
თებერვლის სიმბოლო იქნება საქართველოს დროშა. აქციაში
მონაწილეობას მიიღებს ასეულობით გიდი, სტანდარტული და თემატური
1-3-საათიანი ტურებით, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ტურის
დაწყების დროა 12:00 საათი, დასრულების დრო კი – 18:00 საათი“,
– აცხადებენ ორგანიზატორები.
ისინი ამბობენ, რომ ტურიზმის განვითარებამ ქვეყანა რიგი
გამოწვევების წინაშე დააყენა.
„ბევრი უცხოური ტურისტული კომპანია შემოვიდა და დამკვიდრდა
საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე, რაც ქვეყნის ეკონომიკაზე
დადებითად აისახა, თუმცა ზოგიერთმა უცხოურმა ტურ ოპერატორმა,
შეგნებულად თუ შეუგნებლად, დაიწყო ქართული სიმბოლიკის,
ისტორიის, კულტურის და ტრადიციების გაყალბება, რაც ყველაზე
აქტიურად აისახა ზოგიერთი უცხოური ტურისტული კომპანიის საიტზე,
სადაც საქართველოს რუკა არასრულად არის ასახული, რუკაზე
აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, ცალკე, დამოუკიდებელ ზონებადაა
გამოყოფილი, თუ ეს უცოდინარობით არის გამოწვეული და პოლიტიკას
არ უკავშირდება, საქართელოს ტურისტულ სფეროში მოღვაწე
ადამიანები, მზად ვართ, გავუწიოთ კონსულტაციები საქართველოს
ისტორიის, გეოგრაფიის, ეთნოლოგიის, კულტურის სფეროში.
ჩვენ მიერ მოწყობილმა აქციამ, საქართველოს სრულყოფილ რუკასთან
დაკავშირებით, სოციალურ ქსელებში, მიიპყრო ფართო მასების,
სახელმწიფო სტურქტურებისა და უცხოური ტურისტული კომპანიების
ყურადღება. ამიტომ, ვირტუალური ერთჯერადი სოლიდარობის აქცია,
ვაქციეთ ჩვენი პროფესიული დღის დევიზად, ჩამოვაყალიბეთ
პუნქტებად პროტესტის ძირითადი საკითხები, როგორიცაა:
1. სახელმწიფო სიმბოლიკის დაცვა დამახინჯებისგან.
2. სეპარატისტული ტურიზმის განვითარების ალაგმვა.
3. საერთაშორისო სამართლის ნორმების და ოკუპაციის შესახებ
კანონის დაცვა და შესრულება.
აი, მოკლედ რაზე მივაპყრობთ 21 თებერვლის აქცია-პერფორმანსით
თქვენს ყურადღებას, ჩატარდება ტური ყველა ქართულ ქალაქში,

სახელწოდებით “ეს საქართველოა”. ღონისძიების მთავარი სიმბოლო
კი, საქართველოს დროშა და მისი ელემენტები იქნება. აქციის
მიზანია, სახელმწიფოს უფრო აქტიური ჩართვა ამ პროცესში, გვინდა
მოვუწოდოთ უცხოელ კოლეგებს არ მოხდეს საქართველოს რუკის,
სახელმწიფო სიმბოლიკის დასახიჩრება. მოვუწოდებთ ასევე
პარლამენტს მიიღოს შესაბამისი კანონი სახელმწიფო სიმბოლიკის
შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს შესაბმისი რეაგირება
უცხოურ ტურისტულ კომპანიებთან დაკავშირებით“, – აცხადებენ
აქციის ორგანიზატორები.
21 თებერვალს აქციას ქუთაისშიც შეუერთდებიან.
ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის თავმჯდომარის ლაშა
ინფორმაციით, 21 თებერვალს, 12:00 საათზე,
გაიმართება მშვიდობიანი აქცია, სადაც გიდები და

საქართველოს
ბერეკაშვილის
თეთრ ხიდზე
აქციის სხვა

მონაწილეები, კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ საქართველოში ოპერირებულ
ტურისტულ სააგენტოებსა და სხვადასხვა ორგანიზაციებს პატივი სცენ
საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და თავიანთი საქმიანობის
დროს, არ დაუშვან მისი რაიმე ფორმით ხელყოფა. აქცია-პერფომანსის
სახელწოდებაა: “საქართველო აფხაზეთიდან იწყება, ცხინვალის
რეგიონი ქვეყნის გულია, საქართველო მხოლოდ თბილისი არაა!
#ესსაქართველოა #ძალაერთობაშია”. აქციის მონაწილეებს, ერთი
საერთო ნიშანი ექნებათ – ესაა საქართველოს რუქა და დროშები,
ასევე ამ სიმბოლიკით აღნიშნული სხდასხვა აქსესუარები.
bm.ge

დედაქალაქში
მოსალოდნელი

ძლიერი

ქარია

გარემოს ეროვნული სააგენტოს
ინფორმაციით, 18 თებერვალს
დღის მეორე ნახევრიდან და 19
თებერვალს
დასავლეთ
საქართველოს უმეტეს და
აღმოსავლეთ
საქართველოს
ზოგიერთ რაიონში კვლავ
მოსალოდნელია
ნალექი.
კერძოდ, მთაში და მაღალმთაში
თოვლის სახით, დასავლეთ საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში ნისლი
და ქარბუქი.
ასევე იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. ჰაერის
ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში +3, +8 გრადუსია მოსალოდნელი.
„20-21 თებერვალს ცალკეულ რაიონში შესაძლოა მცირე ნალექი
აღინიშნოს. ქარი ჩადგება. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთ
საქართველოს დაბლობში +10, +15 გრადუსამდე მოიმატებს.
აღმოსავლეთ საქართველოში 20 თებერვალს ცივი ამინდი იქნება
შენარჩუნებული, ტემპერატურა დღისით +2, +7 გრადუსი დაფიქსირდება
და აღმოსავლეთ რაიონებში შესაძლოა მცირე თოვლი აღინიშნოს. 21
თებერვალს კი +8, +13 გრადუსამდე დათბება. ღამის საათებში
მოსალოდნელია ჰაერის მინიმალური ტემპერატურის მნიშვნელოვანი
დაკლება“, – აღნიშნულია სააგენტოს ინფორმაციაში.
უწყებს ცნობით, თბილისში 18-19 თებერვალს იქროლებს ჩრდილოდასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი.
„რაც შეეხება დედაქალაქს, სინოპტიკოსების პროგნოზით, თბილისში
უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. 18-19 თებერვალს იქროლებს ჩრდილოდასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დღის
საათებში +6, +8 გრადუსი დაფიქსირდება, 21 თებერვალს კი +13
გრადუსამდე მოიმატებს“, – აღნიშნულია ინფორმაციაში.

"იმედი მაქვს, საფრანგეთის
მხარდაჭერა
საქართველოსადმი
იქნება კიდევ უფრო აქტიური"
საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იმედს გამოთქვამს,
რომ საფრანგეთის მხარდაჭერა საქართველოსადმი იქნება კიდევ
უფრო აქტიური. ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილმა საფრანგეთის
სენატის თავმჯდომარე ჟერარ ლარშესთან შეხვედრის წინ განაცხადა.
როგორც სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა,
საფრანგეთთან მისი
ურთიერთობები გამოყენებული იქნება, რათა საფრანგეთის მხარდაჭერა
იყოს კონკრეტული და ეფექტური.
მისი თქმით, რეალურად საფრანგეთი და გერმანია არიან წამყვანი
ქვეყნები ევროკავშირში, მათი განწყობა, დახმარება და ხელშეწყობა
საქართველოსთვის გადამწყვეტია.
„წარსულში ბევრი გააკეთა ფრანგულმა სენატმა, დაიწყო
თანამშრომლობის პროექტები, მათი კეთილი განწყობა საქართველოს
მიმართ იყო და უნდა გაძლიერდეს კიდევ. მადლობას გადავუხდი
საქართველოს მოსახლეობის სახელით იმ გაწეული დახმარებისთვის,
რომელიც დაიწყო 100 წლის წინ, როდესაც საფრანგეთმა მიიღო და
ბოლომდე შეინარჩუნა საფრანგეთის ქართული ემიგრაცია და ბოლოს
დაგვეხმარა ლევილის მამულისა და საგანძურის გადმოცემაში.
ასევე 2008 წელს საფრანგეთმა გაგვიწია დახმარება, რომელმაც
გააჩერა რუსეთის ჯარები. ამაზე ჩვენ მხოლოდ მადლობა გვეთქმის.
დღეს რეალურად საფრანგეთი და გერმანია არიან წამყვანი ქვეყნები
ევროკავშირში, მათი განწყობა, დახმარება, ხელშეწყობა არის
გადამწყვეტი.
მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ურთიერთობები და კავშირი, რაც მე

მაქვს საფრანგეთთან გამოყენებული იქნება სწორედ იმისთვის, რომ
საფრანგეთის მხარდაჭერა იყოს კიდევ უფრო აქტიური, კონკრეტული და
ეფექტური. საფრანგეთის თანადგომა ჩვენ მიმართ ნათელია და
ჩვენზეა დამოკიდებული, ვუთხრათ და დავაკონკრეტოთ, რა
მიმართულებით გვჭირდება დღეს მათი მხარდაჭერა“, – განაცხადა
სალომე ზურაბიშვილმა.
სალომე ზურაბიშვილს დღეს ასევე საფრანგეთის პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ინსტიტუტში საჯარო ლექციას წაიკითხავს. 19
თებერვალს სალომე ზურაბიშვილს საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ
მაკრონს შეხვდება. პრეზიდენტები ხელს მოაწერენ თანამშრომლობის
დეკლარაციას.
საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთიდან გერმანიაში გაემგზავრება,
სადაც გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს ეწვევა.

ცხოველის
და
ფრინველის
წამებისთვის სასჯელი ზომები
მკაცრდება
ცხოველებისადმი სასტიკი და
არასათანადო
მოპყრობისათვის
გათვალისწინებული სასჯელის
ზომები მკაცრდება. კანონში
შესატანი
ცვლილებების
პროექტი
პარლამენტის
წევრებმა კახა კუჭავამ,
ზაზა ხუციშვილმა, სულხან
მახათაძემ, ნინო წილოსანმა და გელა სამხარაულმა მოამზადეს.

ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შევა, და
პროექტი პარლამენტის ბიუროს 18 თებერვალს წარედგინება.
ცვლილებების მიხედვით, ცხოველისა და ფრინველისადმი არასათანადო
მოპყრობა 100 ლარიდან 500 ლარამდე ოდენობით დაჯარიმდება.
არასათანადო მოპყრობა გულისხმობს მათ წვალებას, ტანჯვას,
ტკივილის მიყენებას, სხეულის დაზიანებას, ფიზიკურ შეწუხებას,
როგორც ერთჯერადად, ასევე განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში.
კანონში ასევე იგეგმება რომ ჩაიდოს ნორმა, რომელიც
არასრულწლოვნის მიერ ცხოველისა თუ ფრინველისადმი არასათანადო
მოპყრობის ფაქტებს დაარეგულირებს. კერძოდ, არასრულწლოვნის მიერ
ასეთი დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში კოდექსს ემატება მშობლის
პასუხისმგებლობა – არასრულწლოვანის მშობელი ან მისი შემცვლელი
შესაძლოა 100-დან 300 ლარამდე დაჯარიმდეს.
ცვლილებები
იგეგმება
კერძოდ,
ცხოველის

სისხლის
სამართლის
კოდექსშიც.
მოკვდინება
“ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევათა კოდექსით“ გათვალისწინებული აღარ იქნება და
სისხლის სამართლის დანაშაულებრივ ქმედებად ჩაითვლება.
კერძოდ, ცხოველის წამება, სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა
ან დასახიჩრება გამოიწვია, დაისჯება საზოგადოებისთვის სასარგებლო
შრომით, ვადით 120-დან 240 საათამდე, შინაპატიმრობით ვადით 6
თვიდან 1 წლამდე, ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1
წლამდე.
იგივე ქმედება, ჩადენილი: ჯგუფურად, არაერთგზის, მცირეწლოვნის
თანდასწრებით, გამოიწვევს სისხლის სამართლის წესით დასჯას
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით 200-დან 400-საათამდე
ან შინაპატიმრობით ვადით 1-წლიდან 2-წლამდე, ჯარიმით ან
თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე.
“დღეის მდგომარეობით, ცხოველებისა და ფრინველებისადმი სასტიკი
მოპყრობისათვის ჯარიმის ოდენობა არის შრომის ანაზღაურების ერთი
მინიმალური ოდენობა (40 ლარი). შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის საინფორმაციო ცენტრში
არსებული სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად, ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსის 104-ე მუხლის დარღვევისათვის

გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა წლების მიხედვით
შემდეგნაირად გამოიყურება: 2015 წელი – 2 შემთხვევა; 2016 წელი
– 0; 2017 წელი – 0; 2018 წელი – 3 შემთხვევა. “სისხლის
სამართლის კოდექსის” 259-ე მუხლის დარღვევისათვის გამოვლენილი
დანაშაულის რაოდენობა წლების მიხედვით შემდეგნაირად
გამოიყურება: 2015 წელი – 19 შემთხვევა; 2016 წელი – 15
შემთხვევა; 2017 წელი – 23 შემთხვევა; 2018 წელი – 58
შემთხვევა”, – ნათქვამია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.
commersant.ge

მიხეილ სააკაშვილი: „წვეთი
სისხლი არაა ჩემში არაქართული”
საქართველოს ექს პრეზიდენტი
მიხეილ
სააკაშვილი
„ფეისბუქზე“
პოსტს
აქვეყნებს და აღნიშნავს, რომ
ჩატარებული
გენეტიკური
ტესტის თანახმად არაქართული
სისხლის
მატარებელი არაა.

„წვეთი სისხლი არაა ჩემში არაქართული”, – ცნობისმოყვარეობამ
მძლია და გავიარე ამერიკაში ძალიან პოპულარული გენეტიკური
ტესტი. თითქმის 99%-ით ქართველი აღმოვჩნდი და 1% ით ბერძენი. ეს
ტესტი ზუსტად განსაზღვრავს შენი წინაპრების წარმომავლობას,
მინიმუმ ბოლო ათასობით წლის განმავლობაში.
არ აღმომაჩნდა არც ერთი კვეთა რეგიონის სხვა მოსახლეობასთან. ამ
კვლევის მიხედვით, ირანი და თურქეთი დაკავშირებულია

საქართველოსთან, ოღონდ იმის გამო, რომ ამ ორ ქვეყანაში
ისტორიულად ბევრი ქართველია.
აღმოჩნდა, რომ ჩემი წინაპრები საერთოდ არავისთან არ არეულან
ქართველების გარდა მრავალი საუკუნის განმავლობაში და მე
პირველმა დავარღვიე ეს ტრადიცია, ევროპელთან ქორწინებით.
ყველა მეზობელს პატივს ვცემ და რა თქმა უნდა ყველა ეთნიკური
წარმოშობის საქართველოს პატრიოტი მიყვარს, მაგრამ აბა ახლა
მოდით, იმათ გაიარონ გენეტიკური ტესტი, ვინც მუდმივად
სხვა ეთნოსს მაკუთვნებდნენ და ედავონ მერე ზუსტ გენეტიკურ
მეცნიერებას“,- წერს სააკაშვილი.

საქართველოს
პრეზიდენტი
პარიზის წმ. ნინოს სახელობის
ეკლესიაში
წირვას
დაესწრო
(video)

საფრანგეთის

ურთიერთობების

საქართველოს პრეზიდენტი
საფრანგეთში
ოფოციალური
ვიზიტით იმყოფება. სალომე
ზურაბიშვილი უმაღლესი დონის
შეხვედრებს
გამართავს
საფრანგეთის
პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან
და საფრანგეთის სენატის
პრეზიდენტ ჟერარ ლარშესთან,
რომლებზეც საქართველო –
უფრო მაღალ ხარისხში აყვანის

საკითხები და
განიხილება.

საქართველოს

საგარეო

პოლიტიკის

პრიორიტეტები

საქართველოს პრეზიდენტი პარიზში შვილებთან ერთად წმინდა ნინოს
სახელობის იმ ეკლესიაში დაესწრო წირვას, რომელიც მისი მამის,
საფრანგეთში ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარის, ლევან
ზურაბიშვილის ინიციატივითა და ძალისხმევით მოეწყო.
ტაძრის წინამძღვარმა, მამა არჩილმა პრეზიდენტს
საქმიანობაში წინსვლა და წარმატებები უსურვა.

საკუთარ

,,ჩვენ ვიმყოფებით ქართული ემიგრაციის ეკლესიაში, რომელიც ლევან
ზურაბიშვილის, იოსებ კემულარიას და ილამაზ დადეშქელიანის
დაფუძნებულია. ჩვენი სალომე დადიოდა აქ ბავშვობიდან. მახსოვს,
როგორ გალობდა გუნდში, ბევრი ასეთი შინაურული მოგონებები
გვაქვს. დიდი იმედი მაქვს, რომ თავისი საქმიანობით ევროპასთან
და უცხო ქვეყნებთან ურთიერთობაში დიდ წინსვლასა და წარმატებებს
მიაღწევს. ამ იმედით ვლოცულობთ მისთვის და საქართველოსთვის”, –
განაცხადა მამა არჩილმა.
პარიზში წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია 1929 წელს იმ ქართველი
მართლმადიდებლებისათვის დაარსდა, რომლებმაც 1921 წელს რუსული
ოკუპაციის შემდეგ, საფრანგეთს შეაფარეს თავი. 1990-იან წლებამდე
ეს იყო ერთადერთი ღვთისმსახურების ადგილი საქართველოს ფარგლებს
გარეთ, სადაც წირვა-ლოცვა ქართულ ენაზე აღევლინებოდა.

ასევე, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი ლევილს ეწვია
და ყვავილებით შეამკო ემიგრაციაში გარდაცვლილ თანამემამულეთა
მემორიალი, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარის, ნოე ჟორდანიას და მშობლების საფლავები
და მათ ხსოვნას პატივი მიაგო. საქართველოს პრეზიდენტს ლევილში,
დაბა ლევილის მერმა, ერიკ ბრეივმა უმასპინძლა.
საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ლევილის ქართულ
მამულსაც ეწვია, ბავშვობის წლები გაიხსენა და აღნიშნა, რომ
მისთვის ძალიან ამაღელვებელია ლევილში საქართველოს პრეზიდენტის
რანგში სტუმრობა.
“ბავშვობისას, ამ ადგილებში თამაშისას ვერასოდეს ვიფიქრებდი,
რომ ერთ დღეს დავბრუნდებოდი, როგორც საქართველოს პრეზიდენტი.
ცხოვრებაში ძალიან ბევრი მოულოდნელი და დაუგეგმავი რამ ხდება”,
– აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა.
ლევილის

ისტორიული

მამული

საქართველოს

დევნილმა

მთავრობამ

სახელმწიფო სახსრებით 1922 წელს შეიძინა. საქართველოს კი, იგი
2016 წელს გადმოეცა.

https://www.youtube.com/watch?v=_S2JCuHkOao&feature=youtu.be

