სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ
თბილისში
გენმოდიფიცირებული
სურსათი გამოავლინა
სოფლის

მეურნეობის

სამინისტროს

სსიპ

სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის
სამმართველოს წარმომადგენლებმა კახეთის
გზატკეცილზე მდებარე შპს „კრისტალ ქრაფტი“
კანონდარღვევის
გამო
5000
ლარით
დააჯარიმეს. აღნიშნულმა ბიზნესოპერატორმა
ბაზარზე ეტიკეტირების წესის დარღვევით
განათავსა ირანული წარმოშობის გენმოდიფიცირებული ტექსტურირებული
სოიოს პროტეინი (ფარში), რომელიც სარეალიზაციოდ გატანილი იყო
გორის ქუჩაზე მდებარე შპს “განთიადის” საბითუმო სავაჭრო
ობიექტში. სააგენტოს წარმომადგენლებმა სწორედ ამ ობიექტიდან
აიღეს ნიმუშები და კვლევისთვის ლაბორატორიას გადაუგზავნეს.
ლაბორატორიული კვლევით დადგინდა, რომ ირანული წარმოშობის
ტექსტურირებული სოიოს პროტეინი (ფარში) გენმოდიფიცირებულია, რაც
ეტიკეტზე არ არის ასახული (პროდუქცია დამზადებულია 01.02. 2015,
ვადა 01.08.2016-მდე).
საქართველოს კანონის “სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი
გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული
გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ” თანახმად,
შპს “კრისტალ ქრაფტს” დაევალა ბაზრიდან სურსათის გამოთხოვა,
წინააღმდეგ შემთხვევაში ის 10 000 ლარით დაჯარიმდება.
სურსათის ეროვნული სააგენტო შეახსენებს ბიზნესოპერატორებს, რომ,
თუკი
სურსათის
შემადგენლობაში
არსებული
გენეტიკურად
მოდიფიცირებული კომპონენტები საერთო მასის 0,9%-ზე მეტია,
ეტიკეტის მარცხენა ზედა კუთხეში დატანილი უნდა იყოს აბრევიატურა
„გმ”. კანონის მიხედვით, ნიშანდება მომხმარებლისთვის ადვილად
აღქმადი და თვალსაჩინო უნდა იყოს. ეტიკეტირების წესის დარღვევა
საქართველოს კანონმდებლობით ჯარიმდება 5 000 ლარით. განმეორების
შემთხვევაში, კი ჯარიმა ორმაგდება და ბიზნესოპერატორს 10 000

ლარის გადახდა მოუწევს.

არანაირი საზღვარი არ
გადმოწეული – აბაშიძე

არის

რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერის სპეციალური
წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის თქმით, საზღვართან დაკავშირებით
საქართველოს და რუსეთს განსხვავებული ხედვა აქვთ.
ამის შესახებ აბაშიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა.
“არანაირი საზღვარი არ არის გადმოწეული. საქართველოსა და რუსეთს
შორის საზღვარი გადის როკის გვირაბთან. ამას საერთაშორისო
თანამეგობრობაც აღიარებს. ამას არ აღიარებს მხოლოდ რუსეთი და
ერთი ორი ქვეყანა. რაც შეეხება საოკუპაციო ზოლზე ბანერის
დაყენებას, ჩვენ ამის თაობაზე გავაკეთეთ განცხადება. ამაზე
მწვავე საუბრები იყო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში,
შეძლებისდაგავარად პრაღის ფორმატი გამოვიყენეთ ამისთვის, თუმცა
ჩვენ და რუსეთს გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა იმის
თაობაზე, თუ სად გადის საზღვარი” – განაცხადა აბაშიძემ.

ვახტანგ
გომელაური
უფროსი გახდა

სუს-ის

საქართველოს პარლამენტმა ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე 83
ხმით დაუჭირა მხარი. კენჭისყრაში მონაწილეობა ოპოზიციას არ

მიუღია.
გომელაური სუს-ის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობას 1 აგვისტოდან
შეუდგება.
პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის თანახმად შინაგან საქმეთა
სამინისტროში საპოლიციო და სახელმწიფო უსაფრთხოების ფუნქციების
ერთმანეთისგან გამიჯვნა მოხდა.
რაც შეეხება უსაფრთხოების სამსახურს, ის მთავრობის
დაქვემდებარებაში არსებული სპეციალური დანიშნულების დაწესებულება
იქნება და ფუნქციონირებას პირველი აგვისტოდან დაიწყებს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ორი მთავარი ფუნქცია
განესაზღვრა – მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ დანაშაულთა თავიდან
აცილება, გამოვლენა, აღკვეთა და გამოძიება, ასევე მის
კომპეტენციას მიკუთვნებულ დანაშაულთა, მოსალოდნელი საფრთხეების,
რისკების და გამოწვევების ანალიზი.

ზოოპარკის ადგილას სარეკრეაციო
ზონა მოეწყობა
თბილისის მერია ზოოპარკის თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გადატანას
გეგმავს, ძველ ადგილას კი – ხეების დარგვას.
„ჩვენ გვაქვს ასეთი მონახაზი, რომ ზოოპარკი გადავიტანოთ თბილისის
ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზოოპარკის ტერიტორიაზე დამატებით
რეკრეაციული ზონა შევქმნათ, გავაფართოვოთ და დავრგოთ ხეები.
ასევე პრობლემები შეიქმნა მზრიუთან დაკავშირებით, ის მთლიანად
მშენებლობებშია მოქცეული და გვინდა, რომ ზოოპარკი და მზიური
ერთმანეთთან დაკავშიროთ გადასასვლელი საფეხმავლო ესტაკადით და
დამატებით ხეები დაირგოს, რათა ერთიანი სივრცე გაკეთდეს და ამით
ხელს შევუწყობთ რეკრეაციული ზონის განვითარებას“, – განაცხადა
ნარმანიამ ტელეკომპანია “მაესტროს” გადაცემა „ბიზნესკონტაქტის“
ეთერში.

მარიხუანის
მოხმარების
დეკრიმინალიზაციის
კანონპროექტი ჩავარდა
გოგა ხაჩიძის საკანონმდებლო ინიციატივა მარიხუანის მოხმარების
დეკრიმინალიზაციის შესახებ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის
სხდომაზე კენჭისყრაზე ორჯერ დადგა. მიუხედავად ამისა
პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტმა კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა.
თავდაპირველ კენჭისყრისას პროექტს მხარი ხუთმა დეპუტატმა
დაუჭირა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ საკითხი კომიტეტის მხრიდან
მხარდაჭერილი იყო. ხუთივე დეპუტატი პარლამენტის ოპოზიციონერი
წევრები იყვნენ. ამის შემდეგ კენჭისყრა განმეორებით ჩატარდა, რა
დროსაც კანონპროექტის მოწინააღდეგეთა რაოდენობა უფრო მეტი
აღმოჩნდა, რადგან კენჭისყრის პროცესში უმრავლესობის ის
წარმომადგენლები ჩაერთვნენ, რომლებიც ხაჩიძის პროექტის
წინააღმდეგ გამოდიან.
კანონპროექტის განხილვა ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე დღეს ცხარე
კამათის და სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე წარიმართა.

აშშ–სა
და
დიპლომატიური
აღდგა

კუბას
შორის
ურთიერთობები

ორმოცდაათწლიანი პაუზის შემდეგ აშშ–მ და კუბამ დიპლომატიური

ურთიერთობები 20 ივლისს აღადგინეს. ვაშნგტონში კუბის საელჩოს
გახსნის ცერემონიას დაესწრებიან კუბის სგარეო საქმეთა მინისტრი
ბრუნო როდრიგესი და აშშ–ს
სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი,
რომელიც მოგვიანებით გავანას ესტუმრება. კუბის პრეზიდენტის რაულ
კასტროს თქმით, დიპურთიერთობების აღდგენა “ახალ, რთულ და
ხანგრძლივ ეტაპს ხსნის, რომელიც ჩვენგან მზადყოფნას მოითხოვს
გადავწყვიტოთ პრობლემები, რომლებიც ამ 50 წლის განმავლობაში
დაგროვდა.”
2015 წლის იანვარში აშშ–მ კუბის მიმართ სანქციების შესუსტების
შესახებ განაცხადა, აპრილში პანამაში გამართულ სამიტზე აშშ–ს და
კუბის ლიდერებმა 1956 წლის შემდეგ პირველი ორმხრივი
მოლაპარაკებები ჩაატარეს, ხოლო 1 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ
ორივე ქვეყანა დიპლომატიური წარმომადგენლობების გახსნაზე
შეთანხმდნენ.
http://

დევიდ
კამერონი:"ისლამური
სახელმწიფო" უნდა საბოლოოდ
გავანადგუროთ

დიდი ბრიტანეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა RAF Tornado
მონაწილეობა მიიღეს ერაყში “ისლამური სახელმწიფოს” დაჯგუფების
წინააღმდეგ განხორციელებულ ავიადარტყმებში.
ბრიტანეთის პრემიერმა, დევიდ კამერონმა NBC-სთან ინტერვიუში
განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მჭიდროდ ითანამშრომლებს ამერიკის
შეერთებულ შტატებთან, რათა საბოლოოდ იქნეს განადგურებული
ტერორისტული ორგანიზაცია “ისლამური სახელმწიფო”, რომლის

მცდელობაცაა ერაყისა და სირიის ტერიტორიაზე ტერორისტული
სახელმწფიფოს ჩამოყალიბება.
კამერონის თქმით, ბრიტანეთს სურვილი აქვს უფრო მეტი გააკეთოს
ტერორიზმთან ბრძოლაში, თუმცა ამის შესახებ გადაწყვეტილება
ქვეყნის პარლამენტმა უნდა მიიღოს.
ცნობისთვის, ორი წლის წინ პარლამენტარებმა უარი თქვეს სახმელეთო
ოპერაციებში მონაწილეობაზე.
დევიდ კამერონი ორშაბათს გეგმავს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლას,
სადაც ახალგაზრდა მუსლიმებს მოუწოდებს, რომ არ ჩაეწერონ
ტერორისტთა რიგებში.

"ნავთობკომპანიები
აპირებენ
ჩივილს,
ეს
ნოემალური
პროცესია"
ენერგეტიკის მინისტრი ნორმალურ პროცესს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ
ნავთობკომპანიები დაჯარიმებასთან დაკავშირებით კონკურენციის
სააგენტოს გადაწყვეტილებას საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
მისი თქმით, კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებას პრევენციის
სახე ექნება და მომავალში ყველა გაითვალისწინებს, რომ ფასების
შეთანხმება დამაზიანებელი იქნება ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
“ეს ხელს უშლის ბიზნესის ჯანსაღ გარემოს, მის განვითარებას. ერთი
კუთხით, მე ვფიქრობ, ამ გადაწყვეტილებას პრევენციის სახე ექნება.
როგორც მოვისმინე, სხვადასხვა მიმართულებითაც დაწყებულია
კვლევები და მომავალში ყველა გაითვალისწინებს, რომ ასეთი
შეთანხმებები დამაზიანებელი იქნება ქვეყნის ეკონომიკისთვის და
ეკონომიკაში ჯანსაღი გარემოს შექმნისთვის. რაც შეეხება იმას, რომ
ნავთობკომპანიები აპირებენ ჩივილს, ეს ნორმალური პროცესია და ეს
მათი უფლებაა“, – განაცხადა კალაძემ.
კონკურენციის სააგენტომ ხუთ მსხვილ ნავთობკომპანიას კონკურენციის

შესახებ კანონის დარღვევის გამო სანქციები დააკისრა. საუბარია
კომპანიებზე – ვისოლი (10,426 393 ლარის ჯარიმა), ლუკოილი (4,
740 260), სოკარი (14 381 385), რომპეტროლი (10 885 806) და
გალფი (11 267 384) და სამ ეკონომიკურ აგენტზე, რომელთაც მჭიდრო
ურთიერთობები გააჩნდათ აღნიშნულ ხუთეულთან. კონკურენციის
სააგენტოს მიერ ჩატარებული მოკვლევის თანახმად, 2008-2014
წლებში, საწვავის სასაქონლო ბაზარზე ირღვეოდა კონკურნეციის
დაცვის პრინციპები და მოქმედებდა შეთანხმებული ფასი.

ანგელა
მერკელი:
პირადად
ჩემთვის ქორწინება არის კაცისა
და ქალის თანაცხოვრება. ეს
არის ჩემი კონცეფცია, თუმცა...
გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, ქორწინება
მხოლოდ ქალსა და მამაკაცს შორის ერთობაა. ინფორმაციას ამის
შესახებ ბრიტანული გამოცემა The Independent ავრცელებს.

გამოცემის ცნობით, გერმანიის კანცლერი მხარს უჭერს ერთი სქესის
წყვილთათვის თანაბარ შეღავათებს, როგორებიც გადასახადების
შემსუბუქებაა. მისივე თქმით, აუცილებელია დისკრიმინაციის
“აღმოფხვრა”, მაგრამ ამავე დროს “განასხვავებს” სამოქალაქო
პარტნიორიობას ქორწინებისგან.
“მე ურყევ მხარდაჭერას ვუცხადებ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის
აღმოფხვრას. ჩვენ დიდი გზა გამოვიარეთ: მახსოვს 25 წლის წინ,
ხალხი ვერც კი ბედავდა იმის თქმას, რომ გეი ან ლესბოსელი იყო.
პირადად ჩემთვის ქორწინება არის კაცისა და ქალის თანაცხოვრება.

ეს არის ჩემი კონცეფცია, თუმცა მე სამოქალაქო პარტნიორობასაც
ვუჭერ მხარს”, – განუცხადა მერკელმა გამოცემა Huffington Postს.
გარდა ამისა, ანგელა მერკელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქორწინება
ზედმიწევნით უნდა განიმარტოს, როგორც ურთიერთობა კაცსა და ქალს
შორის.
“მე ვემხრობი სამოქალაქო პარტნიორობის რეგისტრირებას. მე
ვეწინააღმდეგები საგადასახადო კანონმდებლობაში დისკრიმინაციის
ყველა სახეს, სადაც კი შევამჩნევთ დისკრიმინაციის გამოხატულებას,
კვლავაც აღმოვფხვრით მას”, – აღნიშნა გერმანიის კანცლერმა.
ანგელა მერკელმა ასევე განმარტა, რომ არ სურს დისკრიმინაცია.
“მე მსურს თანასწორობა, მაგრამ
ვავლებ”, – დასძინა გერმანიის

გარკვეულ

მომენტში

ზღვარს

ე.წ. სამხრეთ ოსეთში რუსეთმა
სამხედრო წვრთნები დაიწყო
ე.წ. სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე სამხედრო წვრთნები
დაიწყო. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა, წვრთნები
ინგუშეთში, ჩეჩნეთში, დაღესტანსა და ჩრდილოეთ ოსეთშიც დაიწყო.
ინფორმაციას
სააგენტო
„სპუტნიკის“
ოსური
რედაქცია
ავრცელებს. წვრთნებში მონაწილეობას 1500-მდე სამხედრო იღებს.
„ორი კვირის განმავლობაში, ეკიპაჟები და სამხედრო ნაწილები 152
მმ-იანი თვითმავალი ჰაუბიცების Акация-ების, Мста-С და Мста-Бების, ზალპური ცეცხლის რეაქტიული საშუალებების Град-ის, ТорнадоГ-ს და Ураган-ის, ასევე ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო
კომპლექსების Штурм-С-ის, ნაღმტყორცნების Поднос-ის და Сани-ს

ცეცხლის მართვის ავტომატიზირებული სისტემებს აითვისნებენ“ –
წერია რუსული სააგენტოს საიტზე. როგორც ცნობილია, წვრთნაში 300მდე საარტილერიო დანადგარია წარმოდგენილი.
აღნიშნულ წვრთნებს პროვოკაციულ ქმედებად
აფასებს საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტრო .
ქართული მხარე გამოხატავს
უკიდურეს შეშფოთებას და მოითხოვს რუსეთის ფედერაციისაგან ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულებას,
საქართველოს
ტერიტორიიდან
შეიარაღებული ძალების გაყვანას და საქართველოს რეგიონების
დეოკუპაციის დაწყებას.

