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უახლე სი ამბე ბი

სივილ ჯორჯია, თბილისი / 1 მაი.'07 / 13:44

იგი რაფაელ კორეას საპრეზიდენტო
ინაუგურაციას 24 მაისს დაესწრება.

დღეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში
ტყით სარგებლობისთვის გრძელვადიანი ლიცენზიები სამცხეჯავახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს,
ასევე კახეთის სატყეო სამმართველოს ყვარლის სატყეო უბანზე
აუქციონის ფორმით გაიცა, რაც გარემოს დაცვითმა ორგანიზაციებმა
გააპროტესტეს.
გარემოს დაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტი ქართულ-იტალიურ, ქართულ-ბელგიურ და
ქართულ-ჩინურ კომპანიებზე ლიცენზიების გაცემის შედეგად 7 765
096 მლნ ლარს მიიღებს.
აუქციონის პარალელურად გაიმართა გარემოს დაცვითი
არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქცია. აქციის
მონაწილეთა განცხადებით, ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება
გათვლილია ხანმოკლე ფისკალურ ეფექტზე და არ არის
გათვალისწინებული ის ზიანი, რას ეკოსისტემას შეიძლება მიადგეს.
ასევე კავკასიის გარემოს დაცვის ქსელის მიერ გავრცელებულ
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სააკაშვილი ეკვადორის პრეზიდენტის
ინაუგურაციას ესწრება

24 მაი.'13 13:21

ჯონ კერიმ საქართ ველოს
დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა
მისალოც გზავნილში აშშ–ის სახელმწიფო
მდივანმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი „ახლო
პარტნიორობას“.
23 მაი.'13 19:20

ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ
მერაბიშვილის დაკავება არჩევნების წინ
პარტიის ‘დემორალიზებას’ ისახავს
მიზნად
მისი თქმით, ყოფილი პრემიერ–მინისტრის
დაკავება ივანიშვილის მიზნის ნაწილია, რომ
„პოლიტიკური ოპოზიცია გაანადგუროს“.
23 მაი.'13 16:44

ეუთ ოს საპარლამენტო ასამბლეის
სპეციალური წარმომადგენლის
განცხადება მერაბიშვილის
დაპატიმრებაზე
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ასევე კავკასიის გარემოს დაცვის ქსელის მიერ გავრცელებულ
განცხადებაში ნათქვამია, რომ აუქციონების სერიის დაწყებამდე,
მთავრობას უნდა შეემუშავებინა ეროვნული სატყეო პოლიტიკის
სტრატეგია.

დაპატიმრებაზე
„პოლიტიკური ოპონენტების გისოსებს მიღმა
ჩასმა პრობლემების მოგვარებას ვერ
დაეხმარება“, განაცხადა მან.
23 მაი.'13 14:16
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ორ სასულიერო პირს ბრალი წაეყ ენა 17
მაისის ძალადობასთ ან დაკავშირებით
შსს-ს ცნობით, გამოძიება მანიფესტაციის
უფლების უკანონოდ ხელყოფის და ძალადობით
ხელის შეშლის ფაქტზე სისხლის სამართლის
წესით მიმდინარეობს.
23 მაი.'13 13:46

აშშ ‘ყ ურადღებით აკვირდება’
მერაბიშვილის საქმის გამოძიებას
სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით,
მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან იქნას
აცილებული „პოლიტიკური ანგარიშწორების
აღქმა ან რეალობა“.
23 მაი.'13 13:33

ჭიაბერაშვილმა გირაოს გადახდის
შემდეგ საპატიმრო დატოვა
„მიმდინარეობს აშკარად პოლიტიკური დევნა“,
განაცხადა კახეთის გუბერნატორმა.
23 მაი.'13 12:29

პატრიარქი სინანულს გამოთ ქვამს 17
მაისს სასულიერო პირების ‘უზრდელი’
ქცევის გამო
საპატრიარქოს განცხადებით, აგრესიულ
ქმედებებში მონაწილე რამდენიმე სასულიერო
პირმა მთელ ეკლესიას მიაყენა ზიანი.
23 მაი.'13 11:21

მერაბიშვილს წინასწარი პატიმრობა
შეეფარდა
ყოფილ ჯანდაცვის მინისტრს, ზურაბ
ჭიაბერაშვილს სასამართლომ 20 000 ლარიანი
გირაოს გადახდა დააკისრა.
22 მაი.'13 21:15
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