მარნეულში
ნაგავსაყრელზე
გადაყრილი
კვერცხებიდან
წიწილები გამოიჩეკა (ვიდეო)
მარნეულში,

ნაგავსაყრელზე

გადაყრილი კვერცხებიდან, რომელიც
მეფრინველეობის
ფაბრიკაში
გაფუჭებული
გამოიჩეკა.

ეგონათ,

წიწილები

როგორც “ნეტგაზეთს” მარნეულის მერმა, თემურ აბაზოვმა განუცხადა,
წიწილები მარნეულის მოსახლეობამ სახლებში წაიყვანა.
“მე როგორც ვიცი, კვერცხები ეგონათ გაფუჭებული და გადაყარეს
ისეთ ადგილას, სადაც ქვიანი ადგილია და სულ სითბოა. ისე
შენარჩუნდა ის კვერცხები, თითქოს ქათამთან ყოფილიყო და
შესაბამისად, ბევრი წიწილა გამოიჩეკა. ბევრმა წაიყვანა წიწილები
სახლში” – უთხრა “ნეტგაზეთს” აბაზოვმა.

გიორგი ბახტურიძე:"მოსახლეობის
90%
ითხოვდა
ამ
კანონის

შემოღებას"

აკრძალვას გულისხმობს, ხოლო
ჯარიმა დაეკისრება.

დღეიდან ძალაში შედის
კანონი
“თამბაქოს
კონტროლის
შესახებ”,
რომელიც
საქართველოს
პარლამენტმა 2017 წლის 17
მაისს მიიღო.
კანონი
სხვადასხვა
ტიპის
დაწესებულებებში
თამბაქოს
მოწევის
დარღვევის შემთხვევაში მოქალაქეს

“საქართველოს თამბაქოს კონტროლის ალიანსის” თავმჯდომარე გიორგი
ბახტურიძე აღნიშნავს, რომ მოსახლეობის 90 %
წლების განმავლობაში ითხოვდა.

ამ კანონის მიღებას

“ყვალაზე მნიშვნელოვანი ამ კანონის არსი გახლავთ ის, რომ ასობით
ათასი მოქალაქე ამოისუნთქავს – ვინც პასიური მწევლობის ქვეშ
იმყოფება, რომლებსაც სხვა გამოსავალი არ აქვს, რადგან
დასაქმებულები არიან რესტორანებში, სლოტ კლუბებში, სალონებში,
ნებისმიერ ოფისში სადაც თამბაქოს ეწევიან. დარწმუნებული ვარ, ამ
კანონის მომხრეები მის სადარაჯოზე იქნებიან.
ეს ჯარიმებზე
დაყრდნობილი კი არა, თვითაღსრულებაზე დაყრდნობლი კანონი იქნება,
რადგან საზოგადოებაში განწყობა, მათ შორის მწევლებში, არის
ძალიან პოზიტიური,” – განაცხადა გიორგი ბახტურიძემ
ეთერში.

“იბერიას”

შეგახსენებთ, საქართველოში მოსახლეობის 40% თამბაქოს
მომხმარებელია –
მამაკაცების 60% და ქალების 15% ეწევა.
თამბაქოს მოხმარების თვალსაზრისით კი საქართველოს ევროპაში
პირველი ადგილი უკავია.
https://youtu.be/3yoniFL64Oc

ისრაელში უძველესი ქართული
ეკლესიის ნაშთებს მიაკვლიეს
ისრაელში, საპორტო ქალაქ აშდოდში არქეოლოგიური გათხრების
მიმდინარეობისას მე-6 საუკუნის ქართული ეკლესიის (ან
მონასტრის) მოზაიკური იატაკის ნაშთები აღმოაჩინეს. ინფორმაციას
Jerusalim Post-ი ავრცელებს.
გათხრებს

თელ-ავივის

უნივერისიტეტის

დოქტორი

და

ლაიფციგის

უნივერისტეტის არქეოლოგები ატარებენ.
გამოცემის ცნობით, აღმოჩენის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ
ბერძნულ ენაზე გაკეთებული წარწერის თანახმად, ეს ეკლესია
ქართველმა ქრისტიანებმა ააგეს, რასაც მოწმობს წარწერაში
გამოყენებული განსაკუთრებული კალენდარული სისტემა, რომელსაც ძველ
საქართველოში იყენებდნენ.
იატაკზე აღმოჩენილი ბერძნული წარწერა იუწყება რომ ეს ეკლესია
ეპისკოპოს პროკოფის აუშენებია, მშენებლობის თარიღი კი მოზაიკაზე
ქართული კალენდრის მიხედვითაა დატანილი. “მესამე ინდიქტიონი 292
წელი“ ისრაელი უნივერისტეტის დოქტორის ლეია დი სენგის თქმით ეს
ჩვენი წელთაღრიცხვის 539 წელს შეესაბამება.
„ეს წმინდა მიწაზე ქართული კალენდრის გამოყენების ყველაზე ძველი
შემთხვევაა“- განაცხადა დი სეგნიმ.
მეცნიერები აცხადებენ, რომ აქამდე მათთვის ცნობილი ქართული
ნაგებობები , აღნიშნული ტერიტორიიდან ათეულობით კილომეტრით
სამხრეთით, იერუსალიმში და მის შემოგარენში მდებარეობდა,
ხმელთაშუაზღვის სანაპიროზე კი აქამდე მსგავსი აღმოჩენა არ
გაკეთებულა. არქეოლოგების აზრით, აღმოჩენილი მოზაიკა პეტრე
იბერის მიმდევრების ეკლესიისაა. პეტრე იბერი ბეთლემში პირველი
ქართული მონასტრის დამაარსებელია. ის 491 წელს 80

წლისა გარდაიცვალა. სიცოცხლის უკანასკნელი წლები მან სწორედ
აშდოდში გაატარა.
„ისტორიული წყაროების მიხედვით აშდოდში თავისი სიცოცხლის
უკანასკნელი წლები გაატარა გამოჩენილმა ქართველმა მოღვაწემ
პეტრე იბერმა. ახლა როგორც ჩანს, ჩვენ ამის რეალურ
მტკიცებულებას მივაგენით“- წერს ისრაელის სიძველეთა სააგენტო.
https://www.youtube.com/watch?v=jU991axVbBs

თანამედროვე
ადამიანებმა
საკუთარი
ორეული
ძველებურ
ნახატებზე აღმოაჩინეს
ყველა ამ ადამიანმა ძველებურ ნახატებზე საკუთარი ორეული
აღმოაჩინა. როდესაც მუზეუმში ან სამხატვრო გალერეაში წახვალთ,
ყურადღებით დააკვირდით ნახატებს, იქნებ თქვენც აღმოაჩნოთ ორეული.
https://youtu.be/iW-wmf9jjqI

ამერიკელმა
10
ჰოთ–დოგი შეჭამა

წუთში

72

ამერიკელმა ჯოუი ჩესტნატმა (Joey Chestnut) ახალი რეკორდი
დაამყარა. ჰოთ–დოგების ჭამის ყოველწლიურ ჩემპიონატზე Nathan’s
Annual Famous International Hot Dog Eating Contest მან 10
წუთში 72 სოსისიანი ფუნთუშა შეჭამა. 33 წლის ჯოუი ჩესტნატისთვის
ეს რიგით მეათე გამარჯვებაა. გასულ წელს მამაკაცმა 70 ჰოთ–დოგი
მიირთვა.
ქალებს შორის გამარჯვებული მიკი სუდო (Miki Sudo) გახდა. 20 წლის
გოგონა ამ ჩემპიონატზე უკვე მეოთხედ იმარჯვებს. წელს 10 წუთში

მან 41 ჰოთ–დოგი შეჭამა. გამარჯვებულებმა ჯილდოს სახით $ 10 000
მიიღეს. ჩემპიონატის სპონოსრი კომპანია Nathan’s Famous–ია,
რომელსაც ამერიკაში რესტორნების ქსელი აქვს. სწრაფი კვების
ობიექტში მთავარ კერძს ჰოთ–დოგი წარმოადგენს.
https://www.youtube.com/watch?v=PIq-iiwVeBs

"ღამის
მოგზაურობა"
–
გავარვარებული ლავის ულამაზესი
კადრები (ვიდეო)
ვულკანი კილაუეა ჰავაის კუნძულებზე მდებარეობს, უფრო ზუსტად კი
ჰავაის ყველაზე მსხვილ კუნძულზე.
მისი სიმაღლე 1200 მეტრს
აჭარბებს. ბოლოს ვულკანის ამოფრქვევა 35 წლის წინ, 1983 წელს
მოხდა.
ვიდეოზე ასახულია უნიკალური მომენტები, როდესაც გავარვარებული
ლავა ვულკანიდან გადმოიღვრება და გასაოცარ სილამაზეს ქმნის.
ვიდეოს ავტორებმა მას ” ღამის მოგზაურობა” უწოდეს.

სტოგჰოლმში ახალი Skoda Karoq
–ის
პრეზენტაცია
გაიმართა

(ვიდეო)
სტოგჰოლმში,
საგანგებო
ღონისძიების
ფარგლებში,
კომპანია Skoda –მ ახალი
კომპაქტური
კროსოვერის
ოფიციალური
პრეზენტაცია
გამართა. გარეგნულად Karoq–
ი უკვე
ცნობილ Kodiaq–ს
ჰგავს. თუმცა ფუნქციონალურად
ბევრი სიახლე გააჩნია.
კროსოვერი 5 განსხვავებული ( 3 დიზელისა და 2 ბენზინის ) ძრავით
არის დაკომპლექტებული. საბარგულის მოცულობა 588 ლ შეადგენს,ხოლო
დაკეცილი სკამების შემთხვევაში – 1630 ლ.
ელექტრონული სისტემა ავტომატურად ჩართავს სპორტულ რეჟიმს, თუ
მანქანა გარკვეული დროის განმავლობაში დინამიურად იმოძრავებს და
მოსახვევებს გაივლის. ავტომობილს სხვა განახლებული ფუნქციებიც
გააჩნია : საგზაო ნიშნების, ღერძულა ხაზის ამოცნობა, საბარგულის
უკონტაქტო გაღება, ადაპტირებული კრუიზ–კონტროლი და სხვა.
Karoq– ი გაყიდვა 2017 წლის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი.

ფუტკრება ლონდონის ცენტრში
ქაოსი გამოიწვიეს (ვიდეო)
ლონდონის

ცენტრში

უეცრად გამოჩენილმა ფუტკრ
ების გიგანტურმა ნაყარმა
ქუჩაში

ქაოსი შექმნა.

გრინვიჩ–სტრიტზე შეჩერდა სატრანსპორტო მოძრაობა, ხოლო გამვლელები
პანიკაში გარბოდნენ. ფუტკრის ნაყარი შუქნიშნებს დასტრიალებდა,
მწერები ადამიანებს, მათ თმასა და ტანსაცმელში ეხვეოდნენ. როგორც
თვითმხილველები აცხადებენ, ქუჩაში აუტანელი ზუზუნი იდგა.
მიუხედავად შექმნილი ვითარებისა, ზოგიერთმა გამვლელმა იქ
გაჩერება და ინციდენტის ვიდეოზე ასახვაც გაბედა.
ვითარება მხოლოდ საღამოსთვის მოწესრიგდა, მას შემდეგ, რაც
ერთერთმა ადგილობრივმა მეფუტკრემ სკები მოიტანა და ფუტკრების
უმეტესბა მათში მოთავსდა. მეცნიერების ვარაუდით, ველური ფუტკრები
გრინვიჩ–პარკიდან მოფრინდნენ.
https://www.youtube.com/watch?v=G3JPQ4B7PuQ

ჩინელ ჟურნალისტს
ეთერში მეხი დაეცა

პირდაპირ

ჩინელ ტელეწამყვანს
პირდაპირ
ეთერში
მეხი
დაეცა.
ინციდენტი
ქალაქ
დალიანში
მოხდა,

მაშინ
როცა

ამინდის წამყვანი
პირდაპირ
ეთერში
ქუჩიდან ერთვებოდა.

ტელეკომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, წამყვანი გადარჩა,
რადგან მეხი მის ქოლგას დაეცა. ჟურნალისტს ხელზე მცირე
დამწვრობები აღენიშნება. კადრში ჩანს, თუ როგორ დაეცა მეხი
ჟურნალისტს და მან ქოლგა გაუშვა ხელიდან. ” მე ყვითელი
ნაპრწკლები დავინახე, რომლებიც ხელიდან გამვარდა
დამიბუჟდა” – განაცხადა ჟურნალისტმა ლუ სიაოდუნმა.

და

ხელი

China Morning Post

როგორი იქნება სამყარო 2050
წელს
–
ფანტასტიური

ტექნოლოგიები (ვიდეო)
დღევანდელი ტექნოლოგიური მიღწევების საფუძველზე მეცნიერები
მომავლის სურათის შედგენას ცდილობენ. მაგალითად, “სამსუნგის”
კონცეპციით
ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება სენსორული ეკრანებით
იქნება გაჯერებული – სკოლებში ქაღალდის საღელმძღვანელობსა და
ცარცის დაფებს ინტერაქტიული ეკრანები
ჩაანაცვლებენ.
სახლში მოთავსებული მოქნილი ეკრანები დაგვეხმარებიან საჭირო
პროდუქტის შეძენა–შერჩევაში, მათი საშუალებით დავუკავშირდებით
ახლობლებს, ჩავატარებთ საქმიან შეხვედრებს და. ა.შ.
ხოლო კომპანია „გუგლში“
მომავლის აუცილებელ ატრიბუტად
არასტანდარტული ტრანსპორტის სახეობები მიაჩნიათ. „გუგლი“ დიდი
ხანია წარმატებით მუშაობს უპილოტო ავტომობილებზე,
კურიერებზე, დრონებზე და .ა.შ.

რობოტიზირებულ

ჩინეთში კი
უკვე გამოსცადეს მსოფლიოში პირველი უჩვეულო
ავტობუსი–პორტალი, რომელიც ლიანდაგებზე დადის, ისე რომ,
მის
ქვეშ სხვა მანქანებს თავისუფლად შეუძლია მოძრაობა, ხოლო
სალონში
ერთდროულად
300–მდე მგზავრის
მოთავსებაა
შესაძლებელი.
ზოგიერთის აზრით

2050

წლისთვის ჩვენი სამყარო იმ დონეზე იქნება

განვითარებული, როგორც ამ ვიდეორგოლშია აღბეჭდილი.

https://youtu.be/XTi45GDyKV0

