უკრაინის მთავრობას ჩვენ მხარს
ვუჭერთ...
მაგრამ
მათი
არჩევანი
აზიანებს
ჩვენს
ურთიერთობებს – ღარიბაშვილი
უკრაინელი ხალხი საქართველოსთვის ძალიან ძვირფასია, მაგრამ
უკრაინული მთავრობის მსგავსი ნაბიჯები აზიანებს ურთიერთობას ორ
ქვეყანას შორის – ეს განცხადება ირაკლი ღაირბაშვილმა გააკეთა და
ის ყოფილი მაღალჩინოსნების უკრაინის მთავრობაში დანიშვნას კიდევ
ერთხელ გამოეხმაურა.
“ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენს მიერ ძებნილი, ინტერპოლით ძებნილი
ადამიანები კომფორტულად არიან მოკალათებული უკრაინის მთავრობაში.
ეს საზიანოა უკრაინის მთავრობისთვის, მათი იმიჯისთვის. უკრაინის
მთავრობას ჩვენ მხარს ვუჭერთ, პირადად ვესაუბრე პრეზიდენტ
პოროშენკოს და პრემიერ იაცენიუკს, ვუთხარი, რომ ეს აზიანებს
ჩვენს ურთიერთობებს და არ არის სასიამოვნო. მე ვერ ავუხსნი
ქართველ ხალხს, რატომ შეიძლება დაინიშნოს ჩვენი მეგობარი
უკრაინის მთავრობაში ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი ზურაბ
ადეიშვილი, რომელიც დანაშაულებრივი რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი
წევრი იყო, რომლის დროსაც 300 ათასი ადამიანი გასამართლდა, ან
ვანო მერაბიშვილის მოადგილე, რომელიც იყო წლების განმავლობაში იმ
დანაშაულებრივი რეჟიმის გამამართლებელი. ეს პირველ რიგში მათთვის
არის დამაზიანებელი, რადგან რაც საქართველოში ხდებოდა, ეს იყო
სასტიკი რეჟიმი. სამწუხაროა, მაგრამ ეს მათი არჩევანია, ეს არის
მათი სუვერენული უფლება. როგორ შეიძლება, ალექსანდრე კვიტაშვილი,
რომელმაც პრაქტიკულად დაანგრია ჯანდაცვის სისტემა საქართველოში,
უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრი გახდეს. ეს არის მათი არჩევანი.
ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ უკრაინის
მთავრობას, მაგრამ მსგავსი ნაბიჯები არ იქნება სასარგებლო ჩვენს
ურთიერთობებში”, – განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.

მიხეილ სააკაშვილი მზად არის
პუტინს დასაქმებაში დაეხმაროს
საქართველოს

ექსპრეზიდენტი

მიხეილ

საააკშვილი

რუსეთის

პრეზიდენტის განცახდებას ეხმაურება და ამბობს, რომ ვლადიმერ
პუტინს შეუძლია არ ინერვიულოს მის დასაქმებაზე.
მისი თქმით, თუ პუტინი თავის დღევანდელ საქმიანობას დაანებებს
თავს, მზად არის თავის უნივერსიტეტში დაასაქმოს.
,,ძალიან ბევრ წამყვან უნივერსიტეტში მიმიწვიეს ამ ბოლო დღეებში.
შემომთავაზეს უკრაინის მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი ხელმძღვანელის
პოსტიც და ამ ეტაპზე თავი შევიკავე. ჩემი ხელმძღვანელობით
ინსტიტუტიც შეიქმნა ნიუ-იორკში და აშშ-ს სახელმწიფო
დეპარტამენტმა დიდი ხნის წინ მომცა სამუშაო ვიზაზე თანხმობა.
ოღონდ პუტინმა თავი დაანებოს რასაც აკეთებს და შევაწევ სიტყვას,
მასაც მისცემენ ვიზას. მზად ვართ ავიყვანოთ ჩვენ ინსტიტუტში და
ჩავაბაროთ რამე მემუარების დაწერა, ოღონდ ჩამოშორდეს იმ საქმეს
რითაც ახლა არის დაკავებული”, – განაცხადა სააკაშვილმა.

თეა
წულუკიანს
ბიძინა
ივანიშვილის
პოლიტიკაში
დაბრუნება გაუხარდება
იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის განცხადებით, ის მოხარული
იქნება, თუკი ექსპრემიერი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში
დაბრუნდება.

„თუ პოლიტიკაში მობრუნდება ყოფილი პრემიერი, მე, როგორც ერთ
ადამიანს ეს გამიხარდება.
მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ის ამას არ აპირებს“, – განაცხადა თეა
წულუკიანმა.
შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ
საპარლამენტო უმრავლესობამ შესაძლოა, ბიძინა ივანიშვილს
პოლიტიკაში დაბრუნების თხოვნით მიმართოს.

პუტინი
საქართველოს
ხელისუფლების უმაღლეს პირებს
რუსეთში ეპატიჟება
რუსეთი მზადაა საქართველოს ხელისუფლებას მოსკოვში უმასპინძლოს,
ამის შესახებ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე განაცხადა რუსეთის
პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა.
„თუ საქართველოს ხელისუფლება შესაძლებლად ჩათვლის, ჩვენ
მოხარულები
ვიქნებით
მათი
ხელისუფლების
ნებისმიერი
წარმომადგენლის, პრეზიდენტის თუ პრემიერის მოსკოვში ხილვით“აღნიშნა პუტინმა.

ვეუბნებოდი სააკაშვილს ომი არ
დაიწყო-თქო,
მაგრამ
არ

დამიჯერა და რეზულტატი სახეზეა
– ვლადიმერ პუტინი
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, ის საქართველოს
ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომ ეუბნებოდა, რომ ომი არ
უნდა დაწყებულიყო.
ამის შესახებ პუტინმა, დღეს გამართულ ყოველწლიურ ტრადიციულ
პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
„ჩვენ მიხეილ სააკაშვილთან მოლაპარაკებები გვქონდა. ვეუბნებოდი,
მიხეილ, არ არის საჭირო ამის გაკეთება. ომი არ უნდა დაიწყო,
თუმცა მან არ დამიჯერა და რეზულტატი სახეზეა. მე მესმის რომ ეს
ქართველი ხალხისთვის ძალიან დიდი ტკივილია. ზუსტად ასე მოხდა
მაშინ, როცა 1989 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველო
გამოეყო მას, აფხაზეთმა კი განაცხადა, რომ რუსეთთან სურდა,
საქართველომ მაშინაც სადამსჯელო ოპერაციები დაიწყო. ჩვენ არაფერს
არ ვპროვოცირებთ“, – განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა.

მარგველაშვილის
ბოროტი
მამინაცვალი მშვიდად იყოს –
მიხეილ სააკაშვილი
მარგველაშვილისთვის დრო არ მაქვს… იქ ისეთი ბოროტი მამინაცვალი
ელოდება…. – სააკაშვილ
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოქმედ
პრეზიდენტთან საიდუმლო შეხვედრებს არ გეგმავს, – ამის შესახებ
სააკაშვილმა სტრასბურგში ჟურნალისტებს განუცხადა.
,,იქ ისეთი ბოროტი დედინაცვალი და მამინაცვალი ელოდება და იმდენი
ბოროტი თვალი და მეთვალყურე გამოატანეს, რომ ნამდვილად არ მინდა,

ვინმე ჩავაყენო უხერხულ მდგომარეობაში. დღეს მარგველაშვილისთვის
დრო არ მაქვს, ამდენად იყონ წყნარად, არანაირი საიდუმლო
შეხვედრები არ შედგა“, – განაცხადა მიხეილ სააკაშილმა.

ევროპარლამენტმა საქართველოს
შესახებ რეზოლუცია მიიღო
ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. ანდრეი
მამიკინსის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებულ რეზოლუციას მხარი
638 დეპუტატიდან 491 –მა დაუჭირა, წინააღმდეგი კი – 84 დეპუტატი
წავიდა, 63-მა თავი შეიკავა.
რეზოლუციაში სავარაუდოდ, რჩება მე-11 პუნქტი, რომელიც რუსეთთან
დაკავშირებულ კრიტიკას ითვალისწინებს.
მე-11 პუნქტი რუსეთს მოუწოდებს, საქართველოს სუვერენიტეტსა და
ტერიტორიულ მთლიანობას სრულად სცეს პატივი. ამავე პუნქტში შევიდა
ცვლილება, რომლის მიხედვით ევროპარლამენტი გმობს რუსეთსა და
აფხაზეთს შორის გაფორმებულ ე.წ. შეთანხმებას და მას რუსეთის მიერ
აფხაზეთის სრული ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს.
ასევე უცვლელია რეზოლუციის პროექტის მე-15 პუნქტის ტექსტი, სადაც
აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი პოლიტიკური ოპონენტების
წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოტენციურ გამოყენებასთან
დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამს.
ევროპარლამენმა ასევე, საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების
ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა.

ვგმობთ
ყოფილი
მთავრობის
წევრების წინააღმდეგ დაწყებულ
სასამართლო პროცესებს - ჩარლზ
ტანოკი
ვგმობთ

ყოფილი

მთავრობის

წევრების

წინააღმდეგ

დაწყებულ

სასამართლო პროცესებს – ჩარლზ ტანოკი
ევროპარლამენტარის, კონსერვატორებისა და რეფორმისტების ჯგუფის
წევრის, ჩარლზ ტანოკის განცხადებით, მათ საქართველოს ყოფილ
პრეზიდენტთან დაკავშირებით, შერჩევით სამართალზე აქვთ ეჭვი.
ამის შესახებ ჩარლზ ტანოკმა ევროპარლანეტში სხდომაზე, რეზოლუციის
საკითხზე გამართული დებატებისას განაცხადა.
,,ვგმობთ ყოფილი მთავრობის წევრების წინააღმდეგ დაწყებულ
სასამართლო პროცესებს. გვაქვს ეჭვი შერჩევით სამართალზე ყოფილ
პრეზიდენტთან დაკავშირებით.ზოგადად კი საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის ახლო პარტნიორობის კუთხით ძალიან კარგი წელი
იყო“, – განაცხადა ჩარლზ ტანოკმა.

კუბასა
და
აშშ-ს
შორის
დიპლომატიური ურთიერთობა აღდგა
ნახევარსაუკუნოვანი მტრული განწყობისა და ეკონომიკური ემბარგოს
შემდეგ კუბასა და აშშ-ს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები აღდგა.
უახლოეს მომავალში გავანასა და ვაშინგტონში ამ სახელმწიფოების
საელჩოები განაახლებენ ფუნქციონირებას. ასეთი გადაწყვეტილება
რაულ კასტრომ და ბარაკ ობამამ 45 – წუთიანი სატელეფონო საუბრის
შემდეგ მიიღს. ქვეყნის ლიდერებს შორის მსგავსი საუბარი 1961

წლიდან არ შემდგარა. ამიერიდან ამერიკის მოქალაქეებს აღარ
ეკრძალებათ კუბაში გამგზავრება. ურთიერთობების აღდგენა დადებითად
შეაფასა გერმანიამ და ევროკავშირმა.
AFP

საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების
შეთანხმების
რატიფიცირებას
მიხეილ
სააკაშვილი დაესწრება
სტრასბურგში,

ევროპარლამენტის

მიერ

საქართველო-ევროკავშირის

ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას 18 დეკემბერს ყოფილი
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაესწრება. ამის შესახებ
ინფორმაციას “რუსთავი 2″-ი ავრცელებს.
ევროპის სახალხო პარტიის წევრის იაცეკ

სარიუჟ

ვოლსკის

განაცხადებით, სააკაშვილი სტრასბურგში სწორედ ევროპის სახალხო
პარტიამ მიიწვია.
“ყველამ რომ იცოდეს, ჩვენ მოვიწვიეთ საქართველოს ყოფილი
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რადგან სწორედ მისი რეფორმების და
პოლიტიკური გუნდის დამსახურებაა, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა
ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოვახდინოთ”, – განაცხადა
ვოლსკიმ.
ევროპარლამენტი
საქართველოს
ევროკავშირთან
ასოცირების
შეთანხმების რატიფიცირებას 18 დეკემბერს მოახდენს.

