ლგბტ+ თემის ღონისძიებებთან
დაკავშირებით
საპროტესტო
აქციაზე გურამ ფალავანდიშვილი
დააკავეს
ხმაური

და

დაკავებები

თბილისში – ევროკავშირის
წარმომადგენლობის ოფისთან
ბავშვთა უფლებების დაცვის
საზოგადოებამ
და
არასამთავრობო ორგანიზაცია
„ზნეობამ“ ლგბტ+ თემის
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით
საპროტესტო
აქცია გამართეს.

შეკრებილებმა ევროკავშირის ოფისთან დიპლომატების ფოტოები
შეურაცხმყოფელი წარწერებით მიიტანეს და ევროკავშირის დროშის
დაწვაც სცადეს.
მათ ადგილზე მიტანილი
ჰქონდათ
ბანერები
წარწერებით “არაევროსოდომს”, “ლგბტ დიპლომატებო შორს ბინძური
ხელები ჩვენი შვილებისგან”, “ყველა სამარცხვინო ლგბტ ელჩი
გაძევდეს საქართველოდან”.
პოლიციამ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე ადამიანი დააკავა, მათ შორის
ერთ-ერთი ორგანიზატორი, გურამ ფალავანდიშვილი.
დაკავებები ადგილზე მოჰყვა მოწოდებას, რომ აქციის მონაწილეებს
ევროკავშირის დროშა უნდა დაეწვათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო
დაკავებულებს სამართალდამცავის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას
ედავება.

მართლმადიდებლური ეკლესია წმ.
ნინოს ხსენების დღეს აღნიშნავს
საქართველოს

მართლმადიდებელი

ეკლესია
პირველ
მოციქულთა სწორის,

ივნისს
წმინდა

ნინოს საქართველოში შემოსვლას
აღნიშნავს.

წმიდა მოციქულთასწორის ნინო საქართველოში 323 წელს შემოვიდა.
ღვთისმშობლის წილხვედრ საქართველოში მოციქულებმა იქადაგეს
ქრისტიანობა, მაგრამ IV ს-ის დასაწყისისთვის ქვეყანა მაინც
წარმართობის ტყვეობაში იყო.
ყოვლადწმიდა ქალწულის მინიშნებით ქართველთა ერის ქრისტეს ნათლით
გასანათლებლად ივერიისკენ მოციქულთა სწორი ქალწული ნინო
გამოემართა. წმიდა ნინო წარმოშობით კაბადოკიის ქალაქ კოლასედან
იყო. მისი მამა – ზაბულონი საფრანგეთის განმანათლებლად ითვლება.
წმიდა ნინო ქალწულმოწამეებთან: რიფსიმესთან, გაიანესა და მათ
ორმოცდაათ თანამოღვაწესთან (ხს. 30 სექტემბერს) ერთად სომხეთში
ჩავიდა. წმიდა ქალწულთა მოწამეობრივი აღსასრულის შემდეგ ნინო
ღვთაებრივი გამოცხადებით ფარავნის ტბას მიუახლოვდა და ჯავახეთის
მთებით საქართველოში შემოვიდა. მას ღვთისმშობლის მიერ ბოძებული
ვაზის ჯვარი ეპყრა ხელში. „ვარდი და ნუში ყუაოდა მას ჟამსა“,
„მთანი ჩრდილოსანი“ კი, მიუხედავად ვარდობისთვისა, „სავსენი
ჩნდეს თოვლითა და ჰაერითა სასტიკითა“.

წმიდა ნინო ფარავნის ტბასთან ორი დღე შეჩერდა და მეთევზურთაგან
მირთმეული საკვებით ძალა მოიკრიბა. დასასვენებლად მიწაზე
მიწოლილს ძილში ბრწყინვალე კაცი ეჩვენა, რომელმაც დაბეჭდილი
წერილი მისცა და უთხრა, რომ წერილი წარმართთა მეფისთვის
მიერთმია, რადგანაც ამისთვის იყო მოვლენილი. წერილის თავში
რომაულად იესოს სახელი ეწერა და, როგორც მოსეს ქვის ფიცრებზე,
ათი სიტყვა იყო დაწერილი. მოციქულთა სწორის, წმიდა ნინოს
ქადაგებით, საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად 326
წელს გამოცხადდა. ამ დროს სამეფო ტახტი მეფე მირიანსა და დედოფალ
ნანას ეპყრათ. საქართველოს სამოციქულო ეკლესია წმიდა
მოციქულთასწორის ნინოს საქართველოში შემოსვლას დიდი ზეიმით
აღნიშნავს. გარდა ამ დღისა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია
წმიდა ნინოს იხსენიებს მისი მიცვალების დღეს 14 (27) იანვარს.

27 მაისს ვარკეთილის ხევის
პარკი საზეიმოდ გაიხსნება
თბილისის მერიის გარემოს
დაცვის საქალაქო სამსახურმა
სამგორის
რაიონში,
ვარკეთილის ხევში პარკი
მოაწყო, რომელიც 27 მაისს
ოფიციალურად გაიხსნება.

ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა, კახა კალაძემ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე ისაუბრა და აღნიშნა,
რომ პარკის გახსნასთან ერთად, პროექტ „თბილისის ცის ქვეშ“
ფარგლებში, კონცერტიც გაიმართება.
„სამგორის რაიონში, ვარკეთილის ხევში, 3.5 ჰექტარ ფართობზე

არსებული პარკის მოწყობის სამუშაოები დასრულდა. ძალიან მიხარია,
რომ ასეთი კარგი პროექტი განხორციელდა. ეს საკმაოდ მჭიდროდ
დასახლებული ტერიტორიაა, სადაც უამრავი ადამიანი ცხოვრობს.
მინდა, ადგილობრივ მცხოვრებლებს მადლობა გადავუხადო. მათ
ჰქონდათ ავტოფარეხები და სხვადასხვა ტერიტორია შემოღობილი. ამ
ყველაფრის დემონტაჟი მოხდა და მივიღეთ ძალიან დიდი სივრცე –
კეთილმოწყობილი, განახლებული, მოწესრიგებული, გამწვანებული,
რითაც სწორედ მოსახლეობა ისარგებლებს. პარასკევს, 20:00 საათზე
პარკის ოფიციალური გახსნა გვექნება. პროექტის „თბილისის ცის
ქვეშ“ ფარგლებში კი, გელა გნოლიძის ბენდის კონცერტი გაიმართება.
გელოდებით ყველას სამგორის რაიონში“, – აღნიშნა კახა კალაძემ.
ვარკეთილის ხევის პროექტის ღირებულება 5 863 718 ლარს შეადგენს.
რეაბილიტაციის ფარგლებში, პარკის ტერიტორიაზე, მოსასვენებელი
სივრცეები,
შადრევნები,

ღია ამფითეატრი, შადრევანი, სასმელი წყლის
სკეიტ-პარკი, ველობილიკი, გადმოსახედი ბაქანი,

სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისთვის განკუთვნილი საბავშვო
მოედნები, ატრაქციონები, სპორტული მოედნები, ძაღლების სასეირნო
და სავარჯიშო სივრცე მოეწყო. ასევე, განახლდა არსებული
საფეხმავლო ხიდი და მდელოს სახით გაჩნდა საპიკნიკე არეალები.
პარკის ტერიტორია შეივსო მწვანე ნარგავებით. დაირგო 1 191 ძირი
ხე,
13
930
ძირი
ბუჩქი
და
14
193
ბალახოვანი
მცენარე. ჰიდროთესვის პრინციპით, 21 061 კვადრატულ მეტრ ფართობზე
დაითესა და 3 600 კვადრატულ მეტრ ფართობზე დაიგო ბალახი.

NCDC:
მაიმუნის
ყვავილის
კლინიკა უპირატესად ყვავილის

კლინიკის
მსგავსია,
თუმცა
გაცილებით
მსუბუქად
მიმდინარეობს
დაავადებათა

კონტროლისა

და

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი მაიმუნის ყვავილთან
დაკავშირებით
განცხადებას

ავრცელებს

საზოგადოებას დაავადების
ფაქტებს აცნობს.

და

შესახებ

„მაიმუნის ყვავილით ადამიანის დაავადების პირველი შემთხვევა
1970 წელს, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში აღწერეს. მაიმუნის
ყვავილი ზოონოზური დაავადებაა, რომელიც ადამიანს უპირატესად
გადაეცემა მღრნელებისა და პრიმატებისგან. ადამიანებს შორის
ვრცელდება
რესპირატორული
გზით,
ინფიცირებულ
ბიოლოგიურ სითხეებთან პირდაპირი კონტაქტით ან დაინფიცირებულ
საგნებთან შეხებისას. გადაცემის შემთხვევები ასევე აღწერილია
არასაკმარისად დაუმუშავებელი ხორც-პროდუქტების მიღებისას.
2022 წლის 22 მაისის მდგომარეობით, მსოფლიოში იდენტიფიცირებულია
მაიმუნის ყვავილის 92 დადასტურებული და 28 სავარაუდო შემთხვევა
(უპირატესად ევროპაში), რომლებშიც ჯერჯერობით არ ვლინდება
მოგზაურობის ისტორია დაავადების ენდემურ ქვეყნებში. მაიმუნის
ყვავილით გამოწვეული გარდაცვალების არცერთი შემთხვევა ჯერ არ
დაფიქსირებულა.
2021 წელს ოთხი კონტინენტის 15 ქვეყანაში დაფიქსირდა
ადამიანების მაიმუნის ყვავილით დაინფიცირების შემთხვევები,
რომელთა უმრავლესობა დაფიქსირდა მაიმუნის ყვავილის ენდემურ
ქვეყნებში: ნიგერია, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, კამერუნი
და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა.

მაიმუნის ყვავილის კლინიკა უპირატესად ყვავილის კლინიკის
მსგავსია, თუმცა გაცილებით მსუბუქად მიმდინარეობს. ინკუბაციური
პერიოდი 5-დან 21-დღემდეა (უპირატესად 7-14 დღე).
ამ ეტაპზე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მიერ
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სავარაუდო შემთხვევების
გამოვლენას. ჯანმო-ს მიერ შემუშავებულია მაიმუნის ყვავილის
შემთხვევის განსაზღვრების სამუშაო ვერსია:
შესაძლო შემთხვევა
ცხელებით (>38.3⁰C) მიმდინარე მწვავე დაავადება, რომელსაც თან
ახლავს თავის ძლიერი ტკივილი, ლიმფოადენოპათია, წელის ტკივილი,
მიალგია, ძლიერი სისუსტე და 1-3 დღის შემდეგ განვითარებული
პროგრესული გამონაყარი, რომელიც ხშირად სახიდან იწყება და
შემდეგ
ვრცელდება
სხეულის
სხვა
ნაწილებზე,
მ.შ.
ფეხის ტერფებსა და ხელის გულებზე. გამონაყარი იწყება მაკულებით,
რომლებიც გარდაიქმნება პაპულებად, ვეზიკულებად, პუსტულებად და
შემდეგ ქერქად.
სავარაუდო შემთხვევა
შესაძლო შემთხვევის განსაზღვრებასთან თავსებადი შემთხვევა,
რომელიც არ არის ლაბორატორიულად დადასტურებული, მაგრამ გააჩნია
ეპიდემიოლოგიური
შემთხვევასთან.

კავშირი

დადასტურებულ

ან

სავარაუდო

დადასტურებული შემთხვევა
კლინიკურად თავსებადი შემთხვევა,
ლაბორატორიული კვლევის შედეგად.

რომელიც

დადასტურებულია

აღსანიშნავია, რომ ევროპის ქვეყნებში დაფიქსირებული
შემთხვევების უმეტესობა ჰომო- ან ბისექსუალია, რის გამოც დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება შემთხვევის სექსუალური ორიენტაციის
დადგენას. მათ ნაწილს აღენიშნება გამონაყარი გენიტალურ ან /
და პერიანალურ არეებში. შესაძლო ან სავარაუდო შემთხვევების
აღმოჩენის შემთხვევაში, კონტაქტებისა და დაავადების წყაროს
დადგენის გარდა, აუცილებელია დიფერენციალური დიაგნოზის

გატარება
ჩუტყვავილასთან,
წითელასთან,
მარტივ ჰერპესვირუსულ ინფექციასთან, სიფილისთან და სამკურნალო
პრეპარატების მოხმარებით გამოწვეულ ალერგიასთან.
ნატურალური ყვავილის საწინააღმეგო აცრა საკმაოდ ეფექტიანად
იცავდა მაიმუნის ყვავილის ვირუსისგანაც. მკურნალობა ყვავილის
საწინააღმდეგო პრეპარატებით არის შესაძლებელი“, – გამარტავს
NCDC.

"ნუ
გახდებით
სიკვდილის
დისტრიბუტორები" - თამბაქოს
კონტროლის ალიანსის განცხადება
“ნუ
გახდებით
სიკვდილის
დისტრიბუტორები” – თამბაქოს
კონტროლის ალიანსი განცხადებას
ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია,
რომ
თამბაქოს
ინდუსტრიის
მცდელობა ახალი, ტექნოლოგიური
პროდუქტების
მარკეტინგის
წარმოებისთვის
საგანგაშოდ
მასშტაბურია.
“ბოლო ხანს, საგანგაშოდ მასშტაბურია თამბაქოს ინდუსტრიის
მცდელობა, ახალი, ტექნოლოგიური პროდუქტების მარკეტინგი
მედიკოსების ხელით აწარმოოს. კომპანია “ფილიპ მორის
ინთერნეიშენალი“ ე.წ. თამბაქოს ზიანის შემცირების სტარატეგიის
მოტივით, უკანონოდ ასპონსორებს ექიმებთან შეხვედრებს, რომელთა
მიზანია მოდერნიზებული, ახალი ტიპის, გასახურებელი თამბაქოს
პროდუქტის პოპულარიზაცია.

ინდუსტრიის განსაკუთრებული სამიზნეა ოჯახის ექიმები,
სტომატოლოგები, კარდიოლოგები, პულმონოლოგები და ონკოლოგები, ის
მიმართულებები, სადაც თამბაქოს მოხმარების შედეგად გამოწვეული
დაავადებებით ყველაზე ხშირად ხვდებიან პაციენტები. ინდუსტრიის
მიზანია, გადაიბიროს ექიმები, რომლებმაც პაციენტებს ერთი
მომაკვდინებელი პროდუქტიდან, კლასიკური სიგარეტიდან ახალ,
მოდერნიზებულ სასიკვდილო პროდუქტზე გადასვლა უნდა ურჩიონ და
გახდნენ სიკვდილის დისტრიბუტორები, მაშინ, როდესაც ექიმის
მისიაა, დაეხმაროს თამბაქოს ნებისმიერ პროდუქტზე დამოკიდებულ
პირებს, საბოლოოდ გათავისუფლდნენ ლეტალური პროდუქტისგან.
საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით, ინდუსტრია
გასახურებელი თამბაქოს, როგორც მოწევაზე თავის დანებების
ალტერნატივას, ისევ მის მიერ დაფინანსებული კვლევებისა და
მოსყიდული მეცნიერების მოსაზრებებით “ამყარებს”.

საგანგაშოა, რომ ინდუსტრიის ამ ტიპის აქტივობებს დაემატა
ახალგაზრდული ბანაკების, ე.წ. „დისრაფ ქემფი“ ორგანიზებაც, რაც
გულისხმობს წარჩინებული ახალგაზრდების დამუშავებას და მათში
ლოიალობის გაჩენას მკვლელი პროდუქტის მწარმოებელი ბიზნესის
მიმართ. მიზანი ნათელია, ეს ახალგაზრდები ხვალ ქვეყნის მართვის
სათავეში იქნებიან და მხარს დაუჭერენ თამბაქოს ინდუსტრიის კერძო
და ადამიანის სიცოცხლის საწინააღმდეგო ინიციატივებს.
ექიმების, ახალგაზრდების, პოლიტიკოსების და ნებისმიერი
სოციალური ჯგუფის მოსყიდვის მცდელობა აკრძალულია თამაბქოს
კონტროლის ჩარჩო კონვენციით, თამბაქოს კონტროლის ეროვნული
კანონდებლობით და დაწესებულია შესაბამისი სანქციები.

სამწუხაროდ, ჩვენი არაერთგზის მოწოდების მიუხედავად, უკანონო და
არაჰუმანური აქტივობები არ შეწყვიტეს. მეტიც, უფრო გაიზარდა
მთავარი აქტივისტების რაზმი, რომელსაც, პარადოქსია, მაგრამ
ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრები და მოადგილეები შეადგენენ. მთავარი
აქტივისტები არიან, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრები ანდრია
ურუშაძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი და გიგი წერეთელი, ასევე მინისტრის
ყოფილი მოადგილე ლევან ჯუღელი. სოციალური კვლევების ინსტიტუტს,
რომელიც კომპანია “ფილიპ მორისისაგან” აღნიშნული ღონისძიებების
ორგანიზებისთვის პირდაპირ ფინანსდება, შეემატა
ჯანდაცვის
კვლევის კავშირიც (დირექტორი მაია ბუწაშვილი, კვლევების
დირექტორი გიორგი კამკამიძე).
მოვუწოდებთ ყველა ექიმს, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
სპეციალისტს, ჯანდაცვის და სამედიცინო პროფილის არასამთავრობო
და პროფესიულ ასოციაციებს, არ მიიღონ მონაწილეობა მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა და სასიცოცხლო ინტერესების საწინააღმდეგო
ღონისძიებებში. ასოციაციებმა წევრობა შეუწყვიტონ ზემოაღნიშნულ
პირებსა და ორგანიზაციებს.
მივმართავთ საელჩოებსა და დონორ ორგანიზაციებს, აღნიშნული
აქტივობების ორგანიზატორ კერძო პირებსა და ორგანიზაციებს
შეუწყვიტონ მიმდინარე დაფინანსება და მომავალში მათზე არ გასცენ
გრანტი, ან ტექნიკური დახმარება.
მოვუწოდებთ ფინანსურ და სამართალდამცავ ორგანოებს, რომელთაც
ევალებათ შესაბამისი უკანონო აქტივობების აღკვეთა და სანქციების
დაკისრება, დროულად და ეფექტურად მოიკვლიონ ყველა კონკრეტული
აქტივობა და შესაბამისი სამართლებრივი ზომები გაატარონ.
წინააღმდეგ შემთხვევაში აღმასრულებელი და მაკონტროლებელი
ორგანიზაციებისგან მსგავს, მავნებლურ ქმედებებზე წაყრუება და
კანონის უგულვებელყოფა აღიქმება, როგორც თამბაქოს ინდუსტრიის
მხარდაჭერა და მისი ინტერესების მფარველობა,”- აღნიშნულია
თამბაქოს კონტროლის ალიანსის განცხადებაში.

გურამ შარაძის მკვლელობიდან 15
წელი გავიდა
გურამ შარაძის მკვლელობიდან 15
წელი გავიდა.

თარიღთან დაკავშირებით, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მდებარე ემიგრაციის
მუზეუმში ღონისძიება გაიმართა. საზოგადოებას წარუდგინეს ბოლო
წიგნის ელექტრონული ვერსია, რომელზეც გურამ შარაძე მუშაობდა.
მასში გურიის შესახებ შესულია ისტორიული, ეთნოგრაფიული და
საზოგადოებრივი ცხოვრების ამსახველი მასალები.
ეროვნული ბიბლიოთეკა წიგნს ბეჭდური სახით წელს გამოსცემს.
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა გურამ შარაძის მიერ ჩამოტანილი
ლევილის სტამბის დანადგარის პრეზენტაცია, რომელიც ამჟამად
ემიგრაციის მუზეუმშია განთავსებული. ასევე გურამ შარაძის
ქალიშვილმა, რუსუდან შარაძემ ეროვნულ ბიბლიოთეკას მამის
კოლექციიდან გადასცა ირაკლი ფარჯიანის ნახატი.
რუსუდან შარაძის ინიციატივით, რამდენიმე წლის წინ, ემიგრაციის
მუზეუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გადავიდა. მუზეუმი მოიცავს გურამ
შარაძის მიერ უცხოეთში მოძიებულ და საქართველოში ჩამოტანილ
უნიკალურ არქივებს.

მუზეუმების
საერთაშორისო
დღესთან
დაკავშირებით
ხელოვნების
სასახლისთვის
შეძენილი
ახალი
შენობის
პრეზენტაცია გაიმართა
მუზეუმების საერთაშორისო
დღესთან
დაკავშირებით,
საქართველოს
კულტურის,
სპორტისა და ახალგაზრდობის
სამინისტროს
მიერ
ხელოვნების სასახლისთვის
შეძენილი ახალი სამუზეუმო
შენობის
გაიმართა.

პრეზენტაცია

ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი,
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა
წულუკიანი, ხელოვნების სასახლე-კულტურის ისტორიის მუზეუმის
დირექტორი გიორგი კალანდია, მუზეუმის თანამშრომლები და მოწვეული
სტუმრები ესწრებოდნენ.
მინისტრმა მუზეუმის თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელობას
მუზეუმების საერთაშორისო დღე მიულოცა და ახალ სამუზეუმო შენობაში
ნაყოფიერი და წარმატებული საქმიანობა უსურვა.
„ახალი სამუზეუმო შენობა კულტურის სამინისტრომ ხელოვნების
სასახლისთვის 2021 წელს შეიძინა. 400 კვ/მ-ზე მეტი ფართობის
ისტორიული შენობა საქართველოს ხელოვნების სასახლის მომიჯნავედ
მდებარეობს. მასში განთავსებულია საქართველოს ხალხური და
გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის ის კოლექციები, რომლებიც სამი
წლის წინ ხელოვნების სასახლეს გადაეცა, მაგრამ აქამდე, მათი

შენახვისთვის სპეციალური და უსაფრთხო სივრცე არ არსებობდა.
კოლექციებს შორისაა ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების
მუზეუმის საკუთრებაში 1911 წლიდან არსებული უნიკალური ქსოვილის,
ასევე ვერცხლის ფონდები.
უნიკალური კოლექციების დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
მიზნით, კულტურის სამინისტრომ სწრაფი რეაგირება მოახდინა
ხელოვნების სასახლის ხელმძღვანელის, გიორგი კალანდიას
შუამდგომლობაზე და სახელმწიფოს სახელით კერძო პირისგან შეიძინა
ისტორიული ნაგებობა, რომელიც მე-19 საუკუნეში ხელოვნების
სასახლის (გრაფ ოლდენბურგის რეზიდენციის) ნაწილს წარმოადგენდა.
კულტურის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ახალი სამუზეუმო
შენობა რეაბილიტირდა და სრულფასოვან სამუზეუმო სივრცედ
ჩამოყალიბდა. აღნიშნულ სივრცეში განთავსებულია ხუთი სამუზეუმო
ფონდი, სამუშაო ოთახები მუზეუმის
საგანმანათლებლო სივრცეები.

თანამშრომლებისთვის

და

ხელოვნების სასახლის განახლებულ საექსპოზიციო დარბაზებში
ვიზიტორებმა ასევე იხილეს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
სამინისტროს მხარდაჭერით სამშობლოში დაბრუნებული დასავლეთ
ევროპული მხატვრობის ნიმუშები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს
კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, 2021 წელს, ხელოვნების
სასახლის სამუზეუმო ფონდები 44 უნიკალური ექსპონატით შეივსო,
რისთვისაც სამინისტრომ 419 000 ლარი გამოყო. ნივთები მოიცავს
XVI-XIX საუკუნეების კოლექციებს, მათ შორის ნივთებს, რომლებიც
ეკუთვნოდათ
ერისთავებს.

დადიანებს,

ოლდენბურგებს,

სარაჯიშვილებსა

და

ნახატების უმეტესობა საზღვარგარეთ გატანილი იყო საბჭოთა
ოკუპაციის პერიოდში და სამშობლოს თითქმის საუკუნის შემდეგ, 2021
წელს, კულტურის სამინისტროს ძალისხმევითა და ხელოვნების
სასახლის დირექტორის, გიორგი კალანდიას აქტიური ჩართულობით
დაუბრუნდა. ექსპონატებს შორისაა: მე-17 საუკუნის დიდი
ნიდერლანდი
ფერმწერისა
და
გრავიორის,
რემბრანტის
მოსწავლის, ბართლომეუს ჰელსტის (1613-1670 წ.წ.) „ამსტერდამელი
ვაჭრის“ პორტრეტი; ნეაპოლიტანელი მხატვრის პაოლო დე მატეისის
(1662-1728 წ.წ.) 1690 წელს შექმნილი ტილო „წმინდა ჯენაროს

ამაღლება“; ნაპოლეონ III-ის კარის მხატვრის, ლუვრის სასახლის
ერთ-ერთი დეკორატორის, შარლ მიულერის (1815-1892 წ.წ.) ტილო
„ლამაზი ანარეკლი“ და სხვა.
მსოფლიო მუზეუმების საერთაშორისო დღის ფარგლებში, ხელოვნების
სასახლეში ასევე გაიხსნა ქართული სამოსის დარბაზი, რომელშიც
რეექსპოზიციის შედეგად წარმოდგენილია ქართული სამკაულის
ვერცხლის ნაკეთობათა და იარაღის ახალი კოლექციები; საუკუნოვანი
პაუზის შემდეგ დამთვალიერებლისთვის გაიხსნა საიდუმლო ოთახი,
რომლის რეაბილიტაცია რამდენიმე წელიწადი მიმდინარეობდა.
აღდგენილია მე-18 საუკუნის საძინებელი და ინტერიერი. მუზეუმის
მეორე სართულზე კი დამთვალიერებელმა სრულიად განახლებული
მუდმივმოქმედი ექსპოზიციები იხილა“, – აღნიშნულია კულტურის
სამინისტროს ინფორმაციაში.
ღონისძიების ფარგლებში, გაიმართა დრამერების შოუს, ანსამბლ
„ერისიონთან“ არსებული ბავშვთა ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია
„ლაპრების“, „მანგისა“ და ანსამბლ „ქართული რითმების“
წარმოდგენა. ღონისძიებები გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდა.
მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ხელოვნების
სასახლეში დამთვალიერებლების მიღება უფასო იყო. მუზეუმების
საერთაშორისო დღე 1977 წლის 18 მაისს, მუზეუმების საერთაშორისო
საბჭოს (ICOM) მიერ დაფუძნდა და ამ თარიღს საერთაშორისო
სამუზეუმო საზოგადოება 40 წელზე მეტია აღნიშნავს. 2022 წელს
მუზეუმის საერთაშორისო დღის თემაა „მუზეუმების ძალა“.

შსს-მ „ქურდულ სამყაროსთან“
კავშირში მყოფი ცხრა პირი

დააკავა
ცენტრალური
კრიმინალური
პოლიციის
დეპარტამენტის
ორგანიზებულ
დანაშაულთან
ბრძოლის მთავარი სამმართველოს
თანამშრომლებმა,
გენერალურ
პროკურატურასთან
ერთად,
მოქალაქეთა შორის არსებული
ფინანსური დავების „ქურდული
წესით“ გარჩევის ფაქტები გამოავლინეს, – ამის შესახებ ცენტრალური
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან
ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ტრეფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსმა, თორნიკე მარსაგიშვილმა
შსს-ში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
„სამართალდამცველებმა,

მოსამართლის

განჩინების

საფუძველზე

ჩატარებული კომპლექსური ოპერატიული ღონისძიებებისა და ფარული
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, თბილისში, აჭარაში, იმერეთსა
და სამეგრელოში „ქურდულ სამყაროსთან“ კავშირში მყოფი ცხრა პირი
დააკავეს, ხოლო შვიდ პირს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა.
„ქურდული სამყაროს“ წევრობის ბრალდებით არიან დაკავებული: 1978
წელს დაბადებული რ.კ., 1992 წელს დაბადებული ბ.ზ., 1993 წელს
დაბადებული
ზ.ც.
და
1971
წელს
დაბადებული
გ.ა.
სამართალდამცველებმა „ქურდული სამყაროს“ წევრისთვის მიმართვის
ბრალდებით დააკავეს: 1984 წელს დაბადებული ნ.კ., 1970 წელს
დაბადებული ი.მ., 1993 წელს დაბადებული თ.ბ. და 1986 წელს
დაბადებული ჯ.ს. 1980 წელს დაბადებული ე.ფ. (მეტსახელად „პაჭო“)
კი
დაკავებულია
„ქურდული
სამყაროს“
საქმიანობის
მხარდაჭერისთვის. ბრალი დაუსწრებლად წარედგინათ: 1972 წელს
დაბადებულ თ.გ.-ს (მეტსახელად „თემო სოხუმსკი“) – „კანონიერი
ქურდობისთვის“, ასევე, დამამცირებელი და არაადამიანური
მოპყრობისთვის, 1984 წელს დაბადებულ მ.გ.-ს – „ქურდული
სამყაროს“ წევრობისთვის, აგრეთვე, დამამცირებელი და
არაადამიანური მოპყრობისთვის, 1986 წელს დაბადებულ ვ. ჩ.-სა და

1991 წელს დაბადებულ დ. უ.-ს – „ქურდული სამყაროს“
წევრობისთვის, 1979 წელს დაბადებულ დ. წ.-ს – „ქურდული
სამყაროს“ წევრისთვის მიმართვისთვის, ხოლო 1987 წელს დაბადებულ
კ. ტ.-სა (მეტსახელად „ენცო“) და 1970 წელს დაბადებულ თ. ხ.-ს
(მეტსახელად „ჭინკა“) – „კანონიერი ქურდობისთვის“. დანაშაულები
სამიდან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
გამოძიებით
დადგინდა,
რომ
დაკავებული
„ქურდული
სამყაროს“ წევრები და „ქურდული სამყაროს“ საქმიანობის
მხარდამჭერი, მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების
მოგვარებისა და პირადი სარგებლის მიღების მიზნით, საზღვარგარეთ
მყოფ „კანონიერ ქურდებს“ უკავშირდებოდნენ, რომლებსაც ბრალი
დაუსწრებლად წარედგინათ.
ფინანსური დავების გადაწყვეტის მიზნით, ბრალდებულები ე.წ.
ქურდულ გარჩევებს აწყობდნენ, რომლებსაც მოდავე მხარეებიც
ესწრებოდნენ. ბრალდებულები ე.წ. ქურდულ გარჩევებზე მოდავე
მხარეების პოზიციებს ისმენდნენ, შემდეგ ე.წ. ქურდული
ტრადიციების შესაბამისად, გადაწყვეტილებებს იღებდნენ და ერთ-ერთ
მოდავე მხარეს მეორის, ასევე, თავიანთ სასარგებლოდ განსაზღვრულ
დროში გარკვეული თანხის გადახდას აკისრებდნენ, ვადის
გადაცილების შემდეგ კი ე.წ. საჯარიმო თანხას სთხოვდნენ.
პოლიციამ, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენიმე თვის
განმავლობაში განხორციელებული ინტენსიური ფარული საგამოძიებო
მოქმედებებისა და ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად, ნივთმტკიცებად
ამოიღო კომპიუტერული ტექნიკა და ბრალდებულების მობილური
ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს, ასევე,
საზღვარგარეთ მყოფ „კანონიერ ქურდებს“ უკავშირდებოდნენ“, –
აცხადებენ შსს-ში.
უწყების ცნობით, „კანონიერი ქურდობის“, „ქურდული სამყაროს“
წევრობის, „ქურდული სამყაროს“ წევრისთვის მიმართვის, „ქურდული
სამყაროს“ საქმიანობის მხარდაჭერის, ასევე, დამამცირებელი და
არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე გამოძიება საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 223-ე პირველი პრიმა მუხლით, 223-ე მე-3
პრიმა მუხლით, 223-ე მე-4 პრიმა მუხლით და 144-ე მე-3 პრიმა

მუხლით მიმდინარეობს.
„შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო
განაგრძობს
„ქურდული“ მენტალიტეტისა და „ქურდული სამყაროს“ წინააღმდეგ
უკომპრომისო ბრძოლას“, – აღნიშნავენ უწყებაში.

დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების 77ე წლისთავი აღინიშნება
დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების 77-ე
წლისთავი აღინიშნება. თარიღის
აღსანიშნად დილიდან შეიკრიბნენ
ვეტერანთა
კულტურისა
და
დასვენების (კიკვიძის) პარკში.
ადგილზე
პრემიერ-მინისტრი,
მთავრობის წევრები, პარლამენტის
თავმჯდომარე,
დეპუტატები,
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე
იმყოფებოდნენ და ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე
მიულოცეს.
1945 წლის 8 მაისს, გერმანიის მიერ კაპიტულაციის გამოცხადების
შემდეგ, მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა. 9 მაისი კი, ფაშიზმზე
გამარჯვების დღედ გამოცხადდა. მეორე მსოფლიო ომმა საქართველოზე
უმძიმესი კვალი დატოვა – ჩვენმა ქვეყანამ 300 000-მდე ჯარისკაცი
დაკარგა.

საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 173 ვეტერანი ცხოვრობს, მათგან
ყველაზე ასაკოვანი 103 წლისაა.
ცნობისთვის, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით,
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, მეორე მსოფლიო ომის
ვეტერანებს 1 000 ლარი, ხოლო ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს
500 ლარი ჩაერიცხათ.
“უპირველესად, მინდა, ჩვენს გმირ ვეტერანებს მივულოცო
დღევანდელი დღე – 9 მაისი, ფაშიზმზე გამარჯვების 77-ე წლისთავი.
მინდა ჩემი დიდი პატივისცემა დავუდასტურო ჩვენს გმირ
ვეტერანებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს მეორე მსოფლიო ომში.”
–
განაცხადა
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი
ღარიბაშვილმა ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკში, სადაც
მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად, მეორე მსოფლიო ომში

დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო.

მთავრობის მეთაურმა მელიტონ ქანთარიას ბიუსტი გვირგვინით შეამკო,
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების 77-ე
წლისთავი მიულოცა და მათ მადლობა გადაუხადა.
„მოგეხსენებათ, ქართველებს გვაქვს ძალიან დიდი წვლილი და
დამსახურება ამ ომში გამარჯვების. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ
მინდა, ქედი მოვიხარო ჩვენი გმირების წინაშე, რომლებმაც თავი
გაწირეს მსოფლიოს უკეთესი მომავლისთვის და ჩვენი, ქართველების
ძალიან დიდი დამსახურებაა ამ ომში გამარჯვებაში. მინდა,
მოგილოცოთ 9 მაისი და ყველას გისურვოთ გამარჯვება და მშვიდობა“,
– განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.

ლეგენდარული
ნონა
გაფრინდაშვილი 81 წლისაა

3 მაისს ლეგენდარულ ქართველ
მოჭადრაკეს,
მსოფლიოს
ხუთგზის ჩემპიონ ნონა
გაფრინდაშვილს 81 წელი
შეუსრულდა. კიდევ ერთხელ
გადავავლოთ თვალი მის მეტად
საინტერესო
საჭადრაკო
კარიერას.
5 წლის იყო, როდესაც ჭადრაკის თამაში დაიწყო. ოჯახის ერთადერთი
ქალიშვილი ხუთ ძმასთან ერთად ჯერ ფეხბურთს თამაშობდა, შემდეგ კი
ძმებმა ჭადრაკიც შეასწავლეს. ერთხელ, ზუგდიდის პიონერთა
სასახლეში გამართულ შეჯიბრებაზე ნონამ ერთ-ერთი ძმის ნაცვლად
იასპარეზა, რომელიც ტურნირს ავადმყოფობის გამო გამოეთიშა და
ნონამ მასზე ბევრად ძლიერი მეტოქე მალევე დაამარცხა.
1953 წლის ზაფხულში,

ბათუმში გამართულ მოსწავლეთა რესპუბლიკურ

პირველობაზე ნონა უკვე ზუგდიდის ნაკრების წევრი იყო. სწორედ აქ
შენიშნა მისი ტალანტი ლეგენდარულმა მწვრთნელმა ვახტანგ
ქარსელაძემ და უკვე 1954 წელს მისი დაჟინებული თხოვნით ნონა
სასწავლებლად თბილისში გადაიყვანეს.
ვახტანგ ქარსელაძემ მისთვის ჩვეული ინტუიციის წყალობით, ნონას
პარტიის დასრულების შემდეგ ბრძანა:
„შევამჩნიე, რომ მას მახვილი თვალი და პოზიციის შეფასების
თავისებური უნარი ჰქონდა“.
1955 წელს ნონამ თბილისის პირველობაზე ვერცხლის მედალი მოიგო.
შემდეგ, რიგაში გამართულ მოსწავლეთა საკავშირო გუნდურ
პირველობაზე ისახელა თავი.
1956 წელს ქალ მოჭადრაკეთა შორის
თბილისის ჩემპიონი გახდა. ამავე წელს ნონამ კარიერაში პირველად,
ქალთა შორის საქართველოს ჩემპიონობა იზეიმა. 15 წლის ნონამ აქ 16
პარტია ითამაშა და 15,5 ქულა მოაგროვა.
19 წლის იყო, როდესაც ვრიანჩკა ბანიაში ჩატარებულ პრეტენდენტთა
ტურნირზე პირველობა არავის დაუთმო. აქ მან 16 შესაძლებლობიდან
საკუთარ ანგარიშზე 13 ქულა მიითვალა და მისი უშუალო

კონკურენტების – ვალენტინა ბორისენკოს და კირა ზვორიკინას
დამარცხება შეძლო.
1962 წელს მოსკოვში ჩატარებულ მსოფლიო
ჩემპიონატზე ნონამ ელიზაბეტა ბიკოვა ანგარიშით 9:2 დაამარცხა და
მსოფლიო ჩემპიონობა პირველად იზეიმა.
მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ნონა არის პირველი მოჭადრაკე,
რომელიც დაფნის გვირგვინს 16 წლის განმავლობაში ინარჩუნებდა.
ნონა გაფრინდაშვილმა ვაჟთა ჭადრაკშიც სერიოზულ წარმატებებს
მიაღწია.
ის
პირველი
ქალი
იყო,
რომელმაც
ვაჟთა ნორმატივიც შეასრულა და საერთაშორისო დიდოსტატის წოდება
მიენიჭა.
მან მოახერხა გამარჯვების მოპოვება ტურნირზე ჰოსტინგში (აშშ,
1963-1964), ლონ პეინში გამართულ აშშ-ის ღია პირველობაზე (1977),
რეჯიო ემილიაში (იტალია, 1983), ვიიკ ან ზეეში (ჰოლანდია, 1987).
აშშ-ში გამარჯვების შემდეგ ნონა გაფრინდაშვილი გახდა პირველი
ქალი მოჭადრაკე, რომელმაც დიდოსტატის წოდება მიიღო.
ნონა გაფრინდაშვილმა 5-ჯერ მოიგო სსრკ-ის ჩემპიონატი ქალ
მოჭადრაკეთა შორის (1964, 1973/74, 1981, 1983, 1985). 10-ჯერ
იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრი. 1963-1986 წლებში გამართულ
საჭადრაკო ოლიმპიადებზე 11 გუნდური და 9 პირადი ოქროს მედალი
მოიპოვა.

