ავღანეთში
გარდაცვლილი
ქართველი სამხედრო (ფოტო)

თავდაცვის სამინისტრო ავღანეთში დაღუპული ქართველი
სამხედრო მოსამსახურის ფოტოს აქვეყნებს.
ავღანეთში, “მტკიცე მხარდაჭერის” მისიის შესრულების დროს
ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, საქართველოს შეიარაღებული
ძალების IV მექანიზირებული ბრიგადის 43-ე ბატალიონის პირველი
კლასის რიგითი ვასილ გელას ძე ყულჯანიშვილი დაიღუპა. საქართველოს
თავდაცვის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს და უსამძიმრებს
ვასილ ყულჯანიშვილის ოჯახს. ამ მძიმე წუთებში თავდაცვის
სამინისტრო დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის გვერდში დგას
და ღირსეულად მიაგებს პატივს ჯარისკაცის ხსოვნას.

პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილის გარდაცვალების გამო
სახელმწიფო
დროშები
დაუშვეს
თავდაცვის
სამინისტროს
ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის
ბაზაზე.
პატრულირების დროს დაიჭრა საქართველოს შეიარაღებული ძალების IV
მექანიზირებული ბრიგადის 43-ე ბატალიონის სერჟანტი პაატა ზაურის
ძე როსტობაია. 43-ე ბატალიონის მთავარი სამხედრო ექიმის
განცხადებით, სერჟანტ პაატა როსტობაიას მდგომარეობა სტაბილურია.
დაჭრილი მკურნალობას ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე არსებულ აშშ-ს
არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში გადის. დაშავებული ქართველი
სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.

მინსკის შეხვედრა დონბასის
კონფლიქტის
მოსაგავრებლად
უშდეგოდ დასრულდა
უკრაინის
აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებაზე
მინსკში ეუთოს ეგიდით გამართული
მორიგი შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა.
დონბასის კონფლიქტის მხარეები უკვე
ოთხი თვეა დაპირისპირების ხაზიდან 100
მილიმეტრზე
მძიმე
შეიარაღების
გაყვანაზე ვერ თანხმდებიან.
ეუთოს წარმომადგენელი მარტინ მოლაპარაკების ჩაშლაში ე.წ.
დონეცკის და ლუგანსკის რესპუბლიკების წარმომადგენლებს
ადანაშაულებს.
მინსკის ბოლო შეხვედრა თითქმის შვიდ საათს გაგრძელდა. მხარეები
შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებას მომავალ კვირას გააგრძელებენ.

,,უშიშროების
საბჭოს
დღევანდელი
სხდომა
ძალიან
რუტინული
და
არაფრით
განსაკუთრებულია"

,,უშიშროების საბჭოს დღევანდელი სხდომა,
ძალიან რუტინული და არაფრით განსაკუთრებულია“, – ამის შესახებ
თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა განაცხადა.
„კანონმდებლობით,
აღნიშნული,
პრეზიდენტის
ყოველწლიური
ვალდებულებაა, რომელზეც შემდეგ უკვე პარლამენტმა უნდა მიიღოს
გადაწყვეტილება. ძალიან რუტინული სხდომაა და არაფრით
განსაკუთრებული”, – განუცხადა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს მთავრობის

დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე.

„იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა
დედა, რომელიც შვილის დაღუპვას
ასე გმირულად შეხვდა“
თავდაცვის მინისტრმა
თინა ხიდაშელმა ავღანეთში დაღუპული
ჯარისკაცის ოჯახს მიუსამძიმრა.

,,სამწუხაროდ, გუშინ ავღანეთში ჯარისკაცი ვასილ ყულიჯანიშვილი
დავკარგეთ. მინდა, მივუსამძიმრო მის ოჯახს. გუშინ მთელი ღამე იქ
ვიყავით და შემიძლია გითხრათ, რომ იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა
ქალი, დედა, რომელსაც აცნობეს შვილის დაღუპვის შესახებ და
რომელიც ასე გმირულად შეხვდა”, – განაცხადა ხიდაშელმა.
მინისტრის თქმით, ავღანეთში დაჭრილ კიდევ ერთ სამხედროს,
გერმანიაში, კლინიკაში გადაიყვანენ, რის შემდეგაც, ის სამშობლოში
დაბრუნდება.
,,ასევე, დაჭრილია ერთი ჯარისკაცი, თუმცა, მას ღამე გაუკეთდა
ოპერაცია. არავითარი საფრთხე მის სიცოცხლეს არ ემუქრება. მას
გერმანიაში, კლინიკაში გადაიყვანენ და შემდეგ დაბრუნდება
სამშობლოში. დანარჩენი ჯარისკაცები მშვიდად არიან. ოჯახის
წევრებისთვის ეს ამბავი ცნობილია და ყველას მინდა მივმართო, რომ
არაფერი იქ არ ხდება. ეს მოხდა პატრულირების დროს. თავდასხმა და

არც მსგავსი არაფერი ყოფილა, რაზეც ოჯახის წევრებს მიაწოდეს
ინფორმაცია”, – განაცხადა ხიდაშელმა.

რონალდ რეიგანის ძეგლი თეთრად
შეღებეს

საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა სხვისი ნივთის დაზიანების
ფაქტზე ერთი პირი გამოავლინა. 59 წლის დავით დ-მ თბილისში, რიყის
პარკში რონალდ რეიგანის ძეგლი თეთრად შეღება. ფაქტის ამსახველი
ფოტო “თავისუფალი თაობის” ხელმძღვანელმა ლადო სადღობელაშვილმა
გამოაქვეყნა.
აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სსკ-ის 187-ე მუხლით
დაიწყო. დანიშნულია
დაადგენს.

ექსპერტიზა,

რომელიც

ზარალის

ოდენობას

საქართველოს
პრეზიდენტი
მწუხარებას
გამოთქვამს
დაღუპული ქართველი სამხედრო
მოსამსახურის გამო

საქართველოს
პრეზიდენტი
მწუხარებას
გამოთქვამს დაღუპული
ქართველი
სამხედრო
მოსამსახურის გამო,
,,პრემიუმი”
პრეზიდენტის
განცხადებას უცვლელად
გთავაზობთ.
“ღრმა მწუხარებით მივიღე ცნობა ავღანეთში ქართველი მებრძოლის, IV
მექანიზირებული ბრიგადის 43-ე ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი
ვასილ ყულიჯანიშვილის გარდაცვალების შესახებ.
ეს

უმძიმესი

დანაკარგია

ჩვენი

ქვეყნისთვის,

რომლისთვისაც

ფასდაუდებელია სამშობლოსათვის თავდადებული თითოეული მამულიშვილის
სიცოცხლე.
ამ მძიმე წუთებში ვუსამძიმრებ და თანადგომას ვუცხადებ
გარდაცვლილის ოჯახსა და ახლობლებს, თანამებრძოლებს შეიარაღებულ
ძალებს და მთელ ქვეყანას”– განაცხადა პრეზიდენტმა.

საკითხის
წამოწევა,
ასეთი
სიმწვავით, ჩემთვის გაუგებარია
– გიორგაძე

,,ამ საკითხის წამოწევა ჩემთვის პირადად გაუგებარია”– ეს
განცხადება, კულურის მინისტრმა პროექტ ,,პანორამათბილისის”
შესახებ, მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გააკეთა.
მისი თქმით, შენიშვნის დაფიქსირების საშულება თავის დროზე ყველას
ჰქონდა.
,,ამ რეკომენდაციების და შენიშვნების შემდეგ, რომელიც გამოთქმული
იყო ექსპერტების მიერ, მათ შორის დამოუკიდებელი ექსპერტების

მიერ, იყო მიღებული გადაწყვეტილება ამ პროექტის დამტკიცებასთან
დაკავშირებით. ყველას ჰქონდა საშუალება, რომ თავისი შენიშვნა ან
კორექტირება დაეფიქსირებინა პროექტთან დაკავშირებით, რაც თავის
დროზე გაკეთდა. ახლა თავიდან ამ საკითხის წამოწევა, თანაც ასეთი
სიმწვავით, ჩემთვის პირადად გაუგებარია,” – აცხადებს მიხეილ
გიორგაძემ.
შეგახსენებთ, რომ 13-მა საერთაშორისო ორგანიზაციამ წერილი
გაავრცელა, სადაც მთავრობას პროექტ “პანორამათბილისის”
მშენებლობისგან თავის შეკავება ურჩია.

ავღანეთში ქართველი სამხედრო
მოსამსახურე დაიღუპა
ავღანეთში
,,მტკიცე მხარდაჭერის” მისიის
შესრულების
დროს
ქართველი
სამხედრო
მოსამსახურე,
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
IV მექანიზირებული ბრიგადის 43-ე
ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი
ვასილ გელას ძე ყულიჯანიშვილი
დაიღუპა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მწუხარებას
გამოთქვამს და უსამძიმრებს ვასილ ყულიჯანიშვილის ოჯახს. ამ მძიმე
წუთებში თავდაცვის სამინისტრო დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის
ოჯახის გვერდში დგას და ღირსეულად მიაგებს პატივს ჯარისკაცის
ხსოვნას.
პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულიჯანიშვილის გარდაცვალების გამო
სახელმწიფო
დროშები
დაუშვეს
თავდაცვის
სამინისტროს
ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის
ბაზაზე.

პატრულირების დროს დაიჭრა საქართველოს შეიარაღებული ძალების IV
მექანიზირებული ბრიგადის 43-ე ბატალიონის სერჟანტი პაატა ზაურის
ძე როსტობაია. 43-ე ბატალიონის მთავარი სამხედრო ექიმის
განცხადებით, სერჟანტ პაატა როსტობაიას მდგომარეობა სტაბილურია.
დაჭრილი მკურნალობას ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე არსებულ აშშ-ს
არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში გადის. დაშავებული ქართველი
სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.

გაიზრდება,
თუ
არა
რეფინანსირების განაკვეთი? –
ქადაგიძის კომენტარი
,,რუსთავი
2–ის” გადაცემა არჩევანში ეროვნული
ბანკის პრრეზიდენტმა რეფინანსირების
განაკვეთის შესაძლო ზრდაზე ისაუბრა.

მისი თქმით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით წინასწარ საუბარი
შეუძლებელია, თუმცა ეროვნული ბანკი ყველაფერს გააკეთებს
მოსახლეობის სასარგებლოდ.
“სეზონური ფაქტორებიდან გამომდინარე რიგ საქონელზე ფასები
იზრდება, მაგრამ საგარეო ფაქტორები ჩვენ სასარგებლოდ მოქმედებს.
ინფლაციის კონტროლი მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი დიდ
პრობლემად არ დააწვეს მოსახლეობას, ვისაც ლარის გაუფასურებამ
ისედაც ბევრი პრობლემა შეუქმნა.
გაიზრდება თუ არა

რეფინანსირების განაკვეთი, წინასწარ არ შემიძლია საუბარი. ხვალ
არის სხდომა და ვიმსჯელებთ”- აღნიშნა ქადაგიძემ.

დიმიტრი ხუნდაძე: სახელმწიფომ
ფართომასშტაბიანი დემოგრაფიული
პოლიტიკის გატარება დაიწყო

საქა
რთველ
ოს
პარლა
მენტშ
ი,
ჯანდა
ცვისა
და
სოცია
ლურ
საკით
ხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის ინიციატივით ცნობილ
ქართველ დემოგრაფებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის თემა
ქვეყნის დემოგრაფიული პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება იყო,
რასაც პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი უხელმძღვანელებს.
,,სამი წლის წინ ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ქვეყნის
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება გამოვაცხადეთ და ამ
მიმართულებით უკვე გადავდგით სერიოზული ნაბიჯები. მიღებული
გვაქვს რამდენიმე კანონი და განხორციელებულია არაერთი სამთავრობო

ინიციატივა, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარია პრემიერის
გადაწყვეტილება, ყოველ მესამე და შემდგომ ახალშობილზე ფულადი
დახმარება ორი წლის მანძილზე ბარში 150, ხოლო მთიან რეგიონებში
200 ლარის ოდენობით. ეს ინიციატივა ხორციელდება 2014 წლიდან
რეგიონალური პრინციპით. გვაქვს მნიშვნელოვანი ინიციატივები
განხორციელებული
ფეხმძიმე
ქალების
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფაზე, აბორტებზე, დეკრეტულ შვებულებაზე და სხვა. ამ
ყველაფერმა შედეგი უკვე მოგვცა: 2014 წლის მონაცემებით,
გაზრდილია შობადობა, შემცირებულია სიკვდილიანობა და საგრძნობლად
დაწეულია აბორტების რაოდენობა.
მიუხედავად იმისა, რომ შედეგი უკვე გვაქვს, პრობლემა იმდენად
მწვავეა, რომ ეს საქმე კიდევ უფრო დატვირთულ და სერიოზულ
მუშაობას ითხოვს. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ შევიმუშაოთ
სახელმწიფო დემოგრაფიული პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც თავმოყრას
გააკეთებს უკვე განხორციელებული ინიციატივების და შეიმუშავებს
ახალ საკითხებს ყველა მიმართულებით. დემოგრაფია არ ეხება მხოლოდ
ჯანდაცვას და სოციალურ თემას, ეს არის განათლება, ეკონომიკა,
რეგიონალური განვითარება, მიგრაცია და ა.შ. ამიტომ შეიქმნება
მულტისექტორული
ჯგუფი,
რომელიც
იმუშავებს
კონკრეტულ
მიმართულებებზე კონკრეტულ სფეროში.
დღეს გვქონდა პირველი შეხვედრა ცნობილ ქართველ დემოგრაფებთან,
რომლებსაც აქვთ დიდი გამოცდილება და ცოდნა ამ სფეროში. პირველ
რიგში, დავიწყეთ მუშაობა სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე და
კონცეფციაზე, რაშიც ჩაერთვებიან საერთაშორისო ორგანიზაციებიც.
შემდგომ უკვე მოვამზადებთ სახელმწიფო დემოგრაფიული პოლიტიკის
დოკუმენტს. თუ რა სახის იქნება ეს დოკუმენტი, ამას მუშაობის
პროცესი გვაჩვენებს. მთავარია, ოცდაათწლიანი მძიმე დემოგრაფიული
პრობლემების
შემდეგ,
სახელმწიფომ
პირველად
დაიწყო
ფართომასშტაბიანი დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარება“, – განაცხადა
დიმიტრი ხუნდაძემ.

