2/19/13

საქართველოში ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივებზე პოლიტიკური პარტიები ერთობლივად იმსჯელებენ | საინფორმაციო სააგენტო …
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ძებნა
ს ამ შაბათი , 19 თე ბე რ ვ ალ ი , 2013 წე ლ ი 16:00:45

მთავარი

• კატეგორიები

• მულტიმედია

ჩვენს შესახებ

კონტაქტი

პარტნიორები

TV

ოქროს ფონდი

ს აქარ თ ველოში ენ ერ გეტიკის გან ვით არ ების პერ ს პექტივებზე პოლიტიკურ ი პარ ტიები
ერ თ ობლივად იმ ს ჯელებენ
თბი ლი სი 15:53 - 10.09.12 "ჯი -ე ი ჩ -ე ნი "

ამობეჭდვა

201 ზომა:

14 სექტემბერს 11:00 საათზე, სასტუმროში „ვერე პალასი" ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივა" გამართავს დისკუსიას თემაზე „ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში".
შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლები.
ისინი წარმოადგენენ პოლიტიკური გაერთიანებების ხედვას საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის განვითარების აქტუალურ
საკითხებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას საშუალება ექნებათ მათთვის
საინტერესო და მწვავე საკითხებზე კითხვები დაუსვან პოლიტიკოსებს.
შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვეულნი არიან შემდეგი პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლები: „ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობა", „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია „ქართული ოცნება", „ახალი-მემარჯვენეები",
„ლეიბორისტული პარტია".
მრგვალი მაგიდა პირველია იმ შეხვედრათა ციკლიდან, რომელსაც მწვანე ალტერნატივა წინასაარჩევნოდ გამართავს არჩევნებში
მონაწილე პოლიტიკურ გაერთიანებებთან. შეხვედრების მიზანია პოლიტიკურ გაერთიანებებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის
დიალოგის ხელშეწყობა გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივებზე საქართველოში, ასევე, ამომრჩეველთა
დახმარება ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში.
მასალი ს გამო ყ ე ნე ბი ს პი რ ო ბე ბი

მო მწო ნს

გა და ც ე მ ა VIP პე რს ონ ა
ინტერვიუ პაატა ქურდაძესთან

8 ადამიანს მო სწო ნს ეს. მო იწო ნეთ პირ ველმა მეგო ბრ ებს
შო რ ის.

გადაცემები - სტუდია ნიუგრუპი

ს ტ ა ტ იე ბ ი და ა ნ ა ლიტ იკა
2012-11-21 10:23
ღ ი ა სტუდი ა - ლი ა
მუხაშავრ ი ა

2012-11-20 18:42
ღ ი ა სტუდი ა - დაჩ ი
ცაგურ ი ა

2012-10-14 15:06
ღ ი ა სტუდი ა - თე მურ
შაში აშვი ლი

2012-10-11 10:14
ღ ი ა სტუდი ა - კახა
კახი შვი ლი

2012-12-28 16:06
სანტა კლაუსების
მიერ შესრულებული
ბრწყინვალე ”სლემ
დანქები”

2012-12-21 11:33
ჩემპიონთა
ლიგის 1/8 ფინალის
კენჭისყრის
შედეგები

2012-12-20 11:44
სპორტული
კურიოზები - 3

2012-12-26 22:52
“ეარ ლოჯისტიკს
გრუპი“ ქართულ
ბაზარზე ბიზნესის
გაფართოებას იწყებს

2012-12-25 19:32
"პეპსის"საახალწო
გათამაშებას უკვე
ათასობით
გამარჯვებული ჰყავს

2012-12-24 23:30
2012 წლის
ადამიანი - "ოქროს
პერგამენტის"
ლაურეატი საქართველოს
მოსახლეობა

მამუკა შველიძე

ეროვნული ბანკი უნდა

www.ghn.ge/news-73768.html

გიო რ გი აბაშიშვილი

ლიბერალურ ეკონომიკამდე

გიო რ გი აბაშიშვილი

უმუშევრობა და

კოსმიური და პოლიტიკური საოცრებანი

ინ ტ ე რვ იუ
მამუკა არეშიძე: აფხაზური მხარე
ისტორიის გათეთრებას ცდილობს

დავით ნარ მანია

ბაზარზე არის მონოპოლისტი
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