ფესტივალი "არტ-გენი"
სურამში გაიმართება

ხვალ

1 ივლისს სურამში ფესტივალი “არტ-გენი” გაიმართება. 14:00
საათიდან ბაიანთხევის პარკში წარმოდგენილი იქნება ქართული
რეწვისა და თანამედროვე ხელოვნების გამოფენები, რეგიონული
ანსამბლების ფოკლორული კონცერტი და “შავფაროსნების” ქართული
საბრძოლო ხელოვნების წარმოდგენა. დღის ბოლოს ფესტივალი „ფრანის“
კონცერტით დასრულდება.
წელს ფესტივალმა სტარტი 28 ივნისს ბოლნისიდან აიღო. 3 ივლისს
„არტგენი 2016“-ის რეგიონული ტურნე აჭარაში, ქობულეთის
ამფითეატრში ჯგუფ „რეგიონის“ კონცერტით დაიხურება.
ფესტივალის დასკვნითი ნაწილი, თბილისის ტური, ტრადიციულად გიორგი
ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 10-17 ივლისს
გაიმართება.
ფესტივალის დასკვნითი ნაწილი, თბილისის ტური, ტრადიციულად გიორგი
ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 10-17 ივლისს
გაიმართება. რვა დღის განმავლობაში 12:00 საათიდან, ეთნოგრაფიულ
მუზეუმში მთელი დღის განმავლობაში მოეწყობა ხალხური რეწვის და
თანამედროვე ხელოვნების გამოფენები. 19:00-22:00 საათამდე
სხვადასხვა რეგიონის მონაწილეობით ფოლკლორული კონცერტები
გაიმართება. 22:00 საათიდან კი მაყურებელი ანსამბლ
„სუხიშვილების“, „ჩვენებურების“, ჯგუფ „რეგიონის“, „გამოუვალი
მდგომარეობის“ „ფრანის“ რობი კუხიანიძის, „აუტსაიდერის“, ნინო
ქათამაძის, „ინსაითის“ ნიაზ დიასამიძის და „33 ა“-ს კონცერტებზე
დასწრებას შეძლებს.
ფესტივალი „არტ-გენი“ 2004 წელს დაფუძნდა. 12 წლის მანძილზე
“არტ-გენმა” მთელი საქართველოს მასშტაბით, უნიკალური
ეთნოგრაფიული მასალები მოიკვლია და დააარქივა.
დაკარგვის პირას მყოფი, ბევრი უნიკალური მასალა.

მათ

შორის

„არტ-გენის“ დამსახურებით ფოლკლორულ ანსამბლებს თავის წარმოჩენის
და განვითარების კარგი შესაძლებლობა მიეცათ, განსაკუთრებით

რეგიონებში. ფესტივალმა ხელი შეუწყო ასევე ქართული რეწვის და
სხვა ტრადიციული ქართული ხელობის განვითარებას. სწორედ ამ
ფესტივალის წყალობით გაიცნო საზოგადოებამ დღეს უკვე ძალიან
ცნობილი ბევრი ახალგაზრდა მუსიკოსი, ჯგუფი და შემსრულებელი.
ფოლკლორისა და თანამედროვე ხელოვნების გაერთიანებით „არტ-გენმა“
წლების მანძილზე განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ქართული
ფოლკლორის პოპულარიზაციასა და ცოცხალი მუსიკის განვითარებაში.

ლიონელ
მესიმ
კარიერა დაასრულა

სანაკრებო

არგენტინელი ფეხბურთელი ლიონელ მესი სანაკრებო კარიერას ასრულებს
და ეროვნულ ნაკრებს ტოვებს. ამის შესახებ მესიმ ამერიკის თასის
ფინალში, ჩილეს ნაკრებთან დამარცხების შემდეგ განაცხადა.
“ჩემთვის ერობნული ნაკრებისთვის თამაში დასრულდა. მე ყველაფერი
გავაკეთე , რაც შემეძლო, თუმცა ძალიან მტკივნეულია, როდესაც
ჩემპიონობას ვერ აღწევ” – განაცხადა მესიმ.
მესის შემდეგ არგენტინის ნაკრებს კიდევ ხუთი ფეხბურთელი
დატოვებს, მათ შორის ხავიერ მასკერანო და სერხიო აგუერო.

.

დარიალის
ხეობაში
სტიქიის
სალიკვიდაციო
სამუშაოები
გრძელდება
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
მინისტრის პირველი მოადგილე ილია დარჩიაშვილი და საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძე, დარიალის
ხეობაში, სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მიმდინარეობას
გაეცნენ.
სტიქიის ზონაში, სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. დარიალის
ხეობაშიმობილიზებულია ყველა საჭირო ტექნიკა; აქტიურად
მიმდინარეობს
სამუშაოები
თერგის
ბუნებრივ
კალაპოტში
დასაბრუნებლად და უშუალოდ გზის აღდგენითი სამუშაოების
დასაწყებად.
23 ივნისს, ძლიერი წვიმების შედეგად, დევდორაკის ხეობიდან
მოვარდნილმა ღვარცოფმა
მდინარე თერგს კალაპოტი შეუცვალა.
მოვარდნილმა წყალმა მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის საავტომობილო
გზის 800 მეტრიანი მონაკვეთი წაიღო. სტიქიური პროცესების
გააქტიურების გამო მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის საავტომობილო
გზაზე, კმ134-კმ135
მონაკვეთზე, დარიალის ხეობაში
ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა.

განათლების
მინისტრმა
წარჩინებულები ოქროს მედლებით
დააჯილდოვა
საქართველოს

განათლებისა

სანიკიძემ წარჩინებული
დააჯილდოვა.

და

მეცნირების

კურსდამთავრებულები

მინისტრმა
ოქროს

თამარ

მედლებით

2014-2015 წელს, საქართველოს მასშტაბით, ოქროს მედალოსანთა
რაოდენობა 1550 მოსწავლეს შეადგენს, ხოლო ვერცხლის კანდიდატთა
რიცხვი 960-ია. თბილისის მასშტაბით, დღეს ოქრო 480 მოსწავლეს
გადაეცა.
„განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალგაზრდების მხარდაჭერის
პროგრამის” ფარგლებში, ოქროს მედალი ეძლევა მოსწავლეს, რომლის
საშუალო საფეხურის საერთო ქულა შეადგენს 10-ს დამრგვალების

გარეშე. მასთან, იღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ
გამოცდებზე და სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის
ატესტატს.
ვერცხლის მედალი ეძლევა მოსწავლეს, რომლის საშუალო საფეხურის
საერთო ქულა 9.8 ან მეტია. აქვს დადებითი შეფასება სკოლის
გამოსაშვებ გამოცდებზე და სრული ზოგადი განათლების ვერცხლის
მედალოსნის ატესტატს.
მოსწავლეთა მოტივაციის ასამაღლებლად სამინისტრო არაერთ პროექტს
ახორციელებს. მათ შორისაა წარჩინებული მოსწავლეების მედლებით
დაჯილდოება, რომლის მიზანს მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების
წახალისება და წარჩინებულთა წარმოჩენა წარმოადგენს.

აფხაზეთში აბორტები აკრძალეს
აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტმა (
სახალხო
კრებამ)
ჯანდაცვის
შესახებ
კანონპროექტში ცვლილება
მიიღო, რომლის მიხედვით აბორტები
კანონის დონეზე აიკრძალება.

“დეპუტატ” საიდ ხარაზიას თქმით, ომის შემდგომ პერიოდში აფხაზეთში
11 900 ათასი აბორტი ჩატარდა. “”ეს აფხაზი ერის ხელოვნური
შემცირებაა! ზრდასრულთა მიერ
დაუბადებელ ბავშვების მიმართ
გამოუცხადებელი ომი მიმდინარეობს.”– მიაჩნია ხარაზიას.

შესწორება 26 ხმით მიიღეს, ორი “დეპუტატი” წინააღმდეგი იყო და
კიდევ ორმა კენჭისყრაში მონაწილეობისაგან თავი შეიკავა.
http://apsnypress.info

როდესაც ევროპაში თვით კარლოს
დიდმა წერა–კითხვა არ იცოდა,
ვახტანგ
გორგასლის
შთამომავალნი
სვეტიცხოველს
აშენებდნენ…

ვახტანგ გორგასალი
ქართლის
მეფე, პოლიტიკური მოღვაწე და
სარდალი

442

წელს,

ქართლის

მეფის,

მირდატ

VI

ის

სასახლეში

იშვა

უფლისწული, სახელად ვახტანგი. 7 წლის შემდეგ მირდატი
გარდაიცვალა. თხუთმეტი წლის ვახტანგი საქართველოს ტახტზე ავიდა.
მძიმე პერიოდი ედგა საქართველოს. ჩრდილოეთიდან გადმოვიდნენ ოსნი,
მოაოხრეს ქართლი. შემდეგ საქართველოს ბიზანტიელები დაესხნენ.
იმპერატორმა მარკიანემ აფხაზეთში გადმოსხა ლეგიონები,რომლებიც
ეგრისს შემოესივნენ და ციხე-გოჯამდე მივიდნენ. ვახტანგის
ლაშქარმა საქართველო გაწმინდა შემოსეული მტრისაგან, მან გადაიარა
იალბუზი და სწორედ მაშინ მიიღო ,,იალბუზის გმირის”წოდება. მან
დაამარცხა ყივჩაღები, ჯიქეთი და მთელი ჩრდილოეთ კავკასია
დაიმორჩილა. შემდეგ ჯიქეთიდან აფხაზეთში გადავიდა, ეგრისი და
აფხაზეთი გაანთავისუფლა ბიზანტიელებისაგან და დასავლეთ
საქართველო შემოიერთა.
ვახტანგ მეფე აღმშენებლობითი საქმიანობით იყო დაკავებული, მისი
მრავალმხრივი მოღვაწეობიდან გამორჩეულია თბილისში დაწყებული დიდი
საამშენებლო საქმიანობა. მიუხედავად იმისა, რომ მან მხოლოდ
სამუშაოების დაწყება მოასწრო, თბილისის გადედაქალაქებას მაინც

ვახტანგ გორგასალს მიაწერენ.
მისი პოლიტიკური ორიენტაცია იყო მართლმადიდებელ საბერძნეთთან
თანასწორუფლებიანი კავშირი, ქვეყნისა და ეკლესიის დამოუკიდებლობა
და ერთიანობა.
ვახტანგმა აღასრულა წმიდა მირიან მეფის სურვილი და იერუსალიმში
ააშენა ქართველთა ჯვრის მონასტერი.
ვახტანგ მეფემ მცხეთაში წმიდა ნინოს დროინდელი ხის ეკლესიის
ნაცვლად ქვის ტაძარი ააგო, მის დროს დაარსდა საეპისკოპოსო
კათედრები: ახიზა – კლარჯეთში, არტაანი – ერუშეთში, წუნდა –
ჯავახეთში, მანგლისი, ბოლნისი, რუსთავი, ნინოწმიდა, ჭერემი,
ჩელეთი, ხორნაბუჯი, აგარაკი. მეფემ ნიქოზის ეკლესია ააშენა და
იქაც დასვა ეპისკოპოსი. აქ გადაასვენა წმიდა რაჟდენ
პირველმოწამის ნაწილები და ყოველნაირად ეხმარებოდა ახალშექმნილ
კათედრას.
ვახტანგ მეფის დროს აშენდა თუხარისის, არტანუჯის და ახიზის
ციხეები, დაარსდა არტანუჯის, მერეს, შინდობის, ახიზის
მონასტრები. აშენდა და დაარსდა სხვა უამრავი ციხე-კოშკი და
ეკლესია-მონასტერი. ვახტანგმა ააგო თავის ახალ სამეფო სამყოფელად
უჯარმა.
სამოც წელს მიტანებულ მეფე ვახტანგს 502 წელს ამქვეყნად
უკანასკნელად მოუხდა თავისი ქვეყნის დაცვა. სპარსელებთან
ბრძოლაში ის სასიკვდილოდ დაიჭრა იღლიის ქვეშ. ისარს ფილტვებამდე
მიეღწია და მეფე იძულებული შეიქმნა, ბრძოლის ველი დაეტოვებინა.
სიკვდილის წინ წმიდა ვახტანგ გორგასალმა თავისთან იხმო
კათალიკოსი, მეუღლე, შვილები, ყველა წარჩინებული და უთხრა: “მე
ესერა წარვალ წინაშე ღმრთისა ჩემისა და ვმადლობ სახელსა მისსა,
რამეთუ არა დამაკლო გამორჩეულთა წმიდათა მისთა, აწ გამცნებ
თქუენ, რათა მტკიცედ სარწმუნოებასა ზედა დგეთ და ეძიებდეთ
ქრისტესთვის სიკვდილსა სახელსა მისსა ზედა, რათა წარუვალი დიდება
მოიგოთ”.

დაცარიელებული
ტყვარჩელი:
ინდუსტრიული ქალაქის ყოფილი
დიდება (10 ფოტო)
ტყვარჩელმა,
როგორც ინდუსტრიულმა ცენტრმა ქალაქის სტატუსი
1942 წელს მიიღო. ქალაქის ძირითადი ინდუსტრიები ქვანახშირის
მოპოვება, სამშენებლო მასალების და სხვა
საწარმოები იყო.
ახლომდებარე სოფლეფთან აკარმარა, ჯანტუხა და პოლიანასთან ერთად
ქალაქის მოსახლეობა 40 ათასს აღწევდა. ტყვარჩელი ასევე განთქმული
იყო თავისი ბალნეოლოგიური კურორტით.
1992–1993 წწ ომის შემდეგ, ასევე შემდგომ დაწესებული ეკონომიკური
სანქციების გამო ტყვარჩელი პარქტიკულად დაცარიელდა. 2004 წელს
მოსახლეობა, ზოგიერთი მონაცემებით, 4 800-მდე შემცირდა. 2003 წლის
მოსახლეობის აღწერის შედეგად ქალაქში 4 786 მცხოვრები იყო.
გთავაზობთ ინტერნეტ–სივრცეში განთავსებული დღევანდელი ტყვარჩელის
ფოტოსურათებს.

პრეზიდენტმა ზურაბ ჟვანიას
ხსოვნას პატივი მიაგო

ზურაბ ჟვანიას დაბადების დღესთან დაკავშირებით, საქართველოს
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ყოფილი პრემიერის ოჯახის
წევრებთან და ახლობლებთან ერთად, დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა
პანთეონში იმყოფებოდა.

ინფორმაციას
ავრცელებს.

პრეზიდენტის

ადმინისტრაციის

პრესსამსახური

ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია დღეს 52 წლის გახდებოდა.

ალპები VS გუდაური: რა ხდება
ზამთრის კურორტების მიღმა ?
“მთის კანონი”, რომელიც სულ ახლახანს მთავრობამ მიიღო მაღალმთიან
რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად და
მათი უფლებების დასაცავად, შესაძლოა არ იმუშავოს მთელი
ეფექტურობით, თუ მთაში მხოლოდ სამთო–საკურორტო ინდუსტრია
განვითრდება და სხვა უფრო მნიშვნელოვან სფერობს არ დაეთმობა
სათანადო ყურადღება.
განვითარებულ ევროპაში, რომლისკენაც ასე
მიილტვის საქართველო, მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობა, სადაც
ზამთრის კუროტრები მრავლადაა მოწყობილი, იგივე პრობლემებს

განიცდის, რაც ჩვენი მთის რიგითი გლეხი. ზამთრის სეზონის
დადგომასთან ერთად ყველას ახსენდება თოვლი, თხილამურები და
გართობა, და თითქმის არავის – სოფლის მკვიდრნი, რომლებიც
ცხოვრებას უმკაცრეს პირბეში ატარებენ. ევროპაშიც იცლება
მაღალმთიანი სოფლები, მათთანაც მხოლოდ მოხუცები რჩებიან მთაში,
იქაც მცირდება სახნავ–სათესი მიწების ფართობი, ხოლო სასრიალო
ტრასები რაოდენობა კი – პირიქით იზრდება.
იმედია, ჩვენთან
გაითვალისწინებენ
ევროპის გამოცდილებას ამ სფეროში და მათ
შეცდომებს არ გაიმეორებენ….

ალპების ინდუსტრიალიზაცია
დოკუმენტურ ფილმში „პიკი“ (Peak), რომელიც ალპების მკვიდრმა,
კიოლნის კინემატოგრაფიის კურსდამთავრებულმა რეჟისიორმა ჰანეს
ლანგმა (Hannes Lang) გადაიღო, ზამთრის კურორტების მეორე მხარეა
ნაჩვენები.
კომენტარების გარეშე, სასიამოვნო და აუჩქარებელ ტემპში
გადაღებული ფილმი გვიჩვენებს ადამიანის და ბუნების
თანაარსებობას, თუ რამდენად იძულებული ხდება ადამიანი შეცვალოს
იგი… რეჟისიორის მიზანი სულაც არ იყო სამთო–სათხილამურო
კურორტებისთვის „ლამაზი ნიღბის“ ჩამოხსნა, რათა მათი ნამდვილი
სახე ეჩვენებინა მაყურებლისთვის. ზამთრის კურორტს ის ადარებს
კარტოფილის ბოსტანს, გლეხს რომ თავის თავისა და ოჯახის
გამოსაკვებად მოჰყვას. თუ ადრე ალპურ მდელოებზე ძროხებს
აძოვებდნენ, ახლა იქ ტურისტებს ასრიალებენ.
ფილმის პირველი კადრები – წმიდა წყლის ირონიაა. თოვლით დაფარული
მთების ფონზე ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი ქალი და მამაკაცი
ხალხურ სიმღერას მღერიან. ისინი მღერიან ალპურ სილამაზეზე,
მდელოებზე, ყვავილებზე, მთებზე, რომლებსაც მთიელი არასდროს
გაცვლის სამეფო გვირგვინზეც კი.
მაგრამ თუ კარგად
დავაკვირდებით, მათ უკან მოსრიალე სნოუბორდისტებს და
მოთხილამურეებს შევნიშნავთ, ხოლო კადრის მარცხენა მხარეს,
ასფალტირებულ გზაზე – უხეში მავთულის თუ რეზინის შლანგის დიდ
გორგალს. ყოველ შემთხვევში ამ ალპურ იდილიაში მისი ადგილი
ნამდვილად არ არის. თუ პირიქით – იქნებ მის გარეშე ეს იდილია

უკვე შეუძლებელია?
„პიკში“ ნაჩვენებია ზამთრის კურორტის ერთდროულად ორივე მხარე:
იდეალურად მომზადებული მთები და საამისოდ საჭირო ტექნოლოგიები –
თოვლის სატკეპნი მანქანებით დაწყებული და ხელოვნური თოვლის
შემქმნელი დანადგარებით დამთავრებული. თოვლის ინდუსტრიისთვის
სამტონიან ასაფეთქებლბსაც იყენებენ, რათა მთაში ქვაბული შექმნან,
სადაც მყინვარებიდან ჩამომდნარი წყალი დაგროვდება. ამ წყლიდან კი
ერთ დღე–ღამეში იმდენ ხელოვნურ თოვლს შექმნიან, რომ მის გატანას
30 სატვირთო მანქანაც არ ეყოფა! ამ თოვლს, რომლის დღიური ნორმის
ფასი 500 ათას ევროს შეადგენს, შემდეგ მთის ფერდობებზი
გაანაწილებენ, რათა იქ თითქმის მთელი წელი იდოს და არ დადნეს.
ხოლო იმისთვის, რომ მყინვარები ასე სწრაფად არ დნებოდნენ, როგორც
ამ ბოლო წლეებში დნებიან, ზაფხულის პერიოდში მათ სპეციალური
ფირით ფარავენ. რადგან, თუ შეუძლებელია დნობის შეუქცევადი
პროცესისი შეჩერება, მისი შენელება მაინც მოახერხონ. მთაში ერთი
გრადუსითაც დათბობა თოვლის ფიფქებს წვიმის წვეთებად აქცევს, რაც
მოთხილამურეებისთვის სახარბიელო საერთოდ არაა.

შეჯიბრი ბუნებასთან
მთელი წლის განმავლობაში რეჟისიორი აკვირდებოდა ცხოვრების
მიმდინარეობას ტიროლოს ალპებსა და ფრანგულ სამთო–სათხილამურო
კურორტებზე. ეს კურორტები ფილმში დასახელებული არაა, მაგრამ მათი
ყველა პრობლემა უნივერსალურია.
ერთნაირი პრობლემები ადგილობრივ მოსახლეობასაც აქვს: მაღალმთიან
სოფლებში მხოლოდ მოხუცები რჩებიან, ახალგაზრდობა კი შემოსავლის
ძიებაში სხვაგან მიდის და აღარ ბრუნდება. ეკენომიკური კრიზისი თუ
აიძულებს მათ დაუბრუნდნენ მშობლიურ მთებს და მინდვრების
დამუშავებას შეუდგნენ, –
ამბობს ერთერთი მოხუცი ფერმერი,
რომელსაც მოვლენების ამგვარად განვითარბისა მაინც და მაინც არც
თვითონ სჯერა.
ალპიური მდელოები, რომლებსაც კიდევ შემორჩა რამოდენიმე ბოსტანი
და ერთ–ორი ძროხა, ნელნელა ტყით იფარებიან: ბუნებას არ სძინავს
და ადამიანს ტერიტორიის თითოეულ მტკაველსაც ართმევს, როგორც კი

ის სიცოცხლის გაგრძელებისთვის ბრძოლაში ტემპს შეანელებს.
ისინი, ვინც ტურისტულ სფეროში წავიდნენ სამუშაოდ, ინტენსიურად
მხოლოდ ზამთრის სეზონში მუშაობენ. ზაფხულს კი სიმარტოვეში
ატარებენ და გასული სეზონიდან დაბინძურებული მიდამოების
მოწესრიგება–დასუფთავებით არიან დაკავებულები. რა არ ხვდებათ მათ
მთის ფერდობებსა და სასტუმროებთან – ხურდა ფულითა და ბიჟუტერიით
დაწყებული ლეიბებითა და ელექტღგამათბობლებით დამთავრებული
ყველაფერი ყრია
თოვლის ქვეშ.
რეჟისიორის რესპონდენტები არსდროს ხვდებიან კადრის ცენტრში,
არამედ სადღაც განაპირა კუთხეში არიან ხოლმე: გლეხებიც,
მშენებლებიც, მენეჯერებიც და სთხილამურო სპორტის ინსტრუქტორებიც.
ყველანი მხოლოდ იმ ბიოტოპის ნაწილს წარმოადგენენ, რომელშიც
ყელაფერი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. ეს ფილმი გვიჩვენებს –
ზამთრის კურორტების რომანტიკა მხოლოდ ბუნებრივი ეფექტით როდია
განპირობებული, უმეტეს წილად ეს ადამიანის ნახელავია.
ადამიანის, რომელსაც არ ძალუძს
მან იქ გადაწყვიტა ცხოვრება.

მოშვებულად იცხოვროს მთაში, თუ

„პიკი“ გვიჩვენებს იმ ცხოვრებას, რომელიც ზამთრის კურორტის
ფარდის მიღმა არსებობს და რომლის შესახებ დამსვენებლს ზოგჯერ
წარმოდგენაც არ აქვს.
http://www.outdoor-magazin.com/
www.premiumi.ge

ტაჯიკეთში მომხდარი მიწისძვრის
შედეგად 500 სახლი დაინგრა

გუშინ
მომხდარი
ძლიერი
მიწისძვრის
შედეგად
ტაჯიკეთში,
პამირის
რაიონში 500
საცხოვრებელი
სახლი
დაინგრა.
გარდაცვლილია
ერთი ადამიანი, რომელიც ქვვებმა დაიტანა, დაშავებულია ათობით
ადამიანი,– იუწყება ტაჯიკეთის პრეზიდენტის პრეს–სამსახური.
ემომალი რახმონოვმა უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დროებითი
თავშესაფრეით, ტანსაცმელით და საკვები პროდუქტით უზრუნველყოფის
შესახებ განკარგულება გასცა. დაზარალებულ რაიონში სამთავრობო
კომისია უკვე გაგზავნილია.
გუშინ დილით ტაჯიკეთში 7,2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიზისძვრა
მოხდა. მას შემდეგ კიდევ 10–მდე განმეორებითი ბიძგი იყო, რომელთა
სომძლავრე 4,6–5,5 მაგნიტუდის სიმძლავრეს შეადგენდა.

