„ქალაქ გაგრის მოსახლეობამ და ეკოლოგებმა საპროტესტო აქცია გამართეს“
ამ დღეებში ქ. გაგრის მოსახლებამ და ეკოლოგებმა მიტინგი გამართეს, სადაც
გააპროტესტეს თევზსაჭერი სეინერების მიერ სანაპიროსთან ახლოს თევზის მოპოვება. კერძოდ,
საზოგადოების და ეკოლოგების შეშფოთება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ 16 სეინერი არღვევს 500
მეტრიან თევზის რეწვისთვის აკრძალულ საზღვარს და ეწევა აკვატორიიდან თევზის
ამოღებას ტრალებით, რომლებიც აზიანებენ ფსკერს და საფრთხეს უქმნიან ეკოსისტემას.
24.01.2017Эхо Кавказаhttp://www.ekhokavkaza.com/a/28255197.html

„სოხუმში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელი ჩავიდა“
დე-ფაქტო აფხაზეთში ამიერკავკასიაში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის
სააგენტოს წარმომადგენელი იოჰანეს ფან დერ კლაუ იმყოფება. ის დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ.
საგარეო სამქეთა მინისტრს დაურ კოვეს, მის მოადგილეს კან ტანიას, საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან ურთიერთქმედების განყოფილების ხელმძღვანელს არტურ გაგულიას
შეხვდა. შეხვედრაზე იმყოფებოდა UNHCR-ის სოხუმის ოფისის ხელმძღვანელი აზიზ როხჯო
დაურ კოვემ დადებითად შეაფასა გაეროს მიერ დე-ფაქტო აფხაზეთში განხორციელებული
პროექტები.
იოხანეს ფან დერ კლაუმ მადლობა გადაუხადა ე.წ. საგარეო უწყების ხელმძღვანელობას
დე-ფაქტო აფხაზეთში სხვადასხვა პროექტების განხოცრიელების შესაძლებლობისთვის და ე.წ.
მინისტრს 2017 წლისთვის დაგეგმილი პროექტები გააცნო.
გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის სააგენტოს ოფისი, რომელიც
ჰუმანიტარულ პროგრამებს ახორციელებს, აფხაზეთში 1993 წლიდან ფუნქციონირებს.
25.01.2017аиааираhttp://abkhazinform.com/item/5226-daur-kove-vstretilsya-s-regionalnym-predstavitelem-uvkboon-na-yuzhnom-kavkaze-iokhannesom-van-der-klaau

„გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლების მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა“
გალის რაიონის 200-მდე მცხოვრებმა 25 იანვარს დე- ფაქტო საზღვარზე არსებული
საკონტროლო-გამშვები პუნქტების მოსალოდნელი დახურვა გააპროტესტა. ნაბაკევისა და
მეზობელი სოფლების მოსახლეობამ მდინარე ენგურზე არსებული ცენტრალური
გადასასვლელისკენ გზა გადაკეტა.
ენგურის ცენტრალური გადასასვლელი, რომელიც რუსული სასაზღვრო საგუშაგოს
უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს, მთავარია იმ 6 პუნქტებს შორის, რომლითაც ადამიანები
წლების განმავლობაში კვეთდნენ დანარჩენ საქართველოსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის
დე-ფაქტო საზღვარს, მალე კი იგი ერთადერთი გახდება. არადა, ბევრ ადგილობრივს ენგურის
გადასასვლელამდე მისაღწევად ავტობუსით 15-30 კმ-ის გავლა უწევს და მერე კიდევ 800 მეტრის
ფეხით ენგურის ხიდზე ქართულ მხარეს მოსახვედრად.
გალის რაიონის ე.წ. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ თემურ ნადარაიას განცხადებით:
„სადღეისოდ ყველა პირობაა შექმნილი საიმისოდ, რომ დაბალი ზონის სოფლების
მაცხოვრებლები
დაუბრკოლებლად
გადაადგილდნენ
ენგურის
ცენტრალურ
გადასასვლელამდე’.
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აქციის ადგილზე დღისით გალის რაიონის ე.წ. აფხაზური უშიშროების სამსახურის
უფროსი თემურ შერგელია და ე.წ. შსს-ს ადგილობრივი განყოფილების თანაშრომლები იყვნენ
მისულები. მათთან საუბრის შემდეგ გზა გაიხსნა და აქციის მონაწილეები დაიშალნენ.
25.01.2017аиааираhttp://aiaaira.com/news/politics/zhiteli_galskogo_rayona_vyshli_protestovat/

„აფხაზთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადება“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. ცსკო-ს განცხადებით, დღევანდელი დღისთვის
ე.წ.
პარლამენტში დეპუტატობის კანდიდატებად წარსადგენად
დარეგისტრირებულია
85
საინიციატივო ჯგუფი. აგრეთვე, პოლიტიკურმა პარტია „აინარმა“ დეპუტატობის 8 კანდიდატი
წარადგინა.
აღსანიშნავია, რომ
დეპუტატობის კანდიდატების
წარსადგენად საინიციატივო
ჯგუფების და პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაცია 21 იანვარს დაიწყო და 10 თებერვალს
დასრულდება.
26.01.2017Апсныпрессhttp://www.apsnypress.info/news/tsik-zaregistrirovano-85-initsiativnykh-grupp-povydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-parlamenta/

„აფხაზეთის საგარეო უწყება განცხადებას აკეთებს“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროს წარმომადგენლისა და
საქართველოში აშშ-ის ელჩის, იან კელის გამონათქვამებზე “ნაბაკიას” გამშვები პუნქტის
დახურვასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს:
“სახელმწიფო საზღვრის მოწყობა და გამაგრება აფხაზეთის სუვერენული უფლებაა და არა
გადაადგილების შეზღუდვა. გაეროს წარმომადგენლებმა საქართველოში და აშშ-ის ელჩმა, იან
კელიმ მღელვარება გამოხატეს გამშვები პუნქტების დახურვასთან დაკავშირებით და
განაცხადეს, რომ ეს გადაადგილებას შეზღუდავს და აფხაზეთის მოსახლეობისთვის
გართულდება წვდომა ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, ვერ მოხვდებიან ქორწილებში, ახლობლების
დაკრძალვაზე”.
აფხაზური მხარე მიიჩნევს, რომ ეს მიდგომა ორმაგი სტანდარტების მანიშნებელია.
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საგარეო უწყება აცხადებს, რომ ნაბაკიას გამშვები პუნქტის
დახურვამდე გზის რეკონსტურცია განხორციელდა და ენგურის გამშვები პუქნტზე
მოსახვედრად ოტობაიასა და ნაბკაიას მოსახლეობისთვის კომფორტული ავტობუსი დაინიშნა.
ასევე გაზრდილია ამ პუნქტის გამტარუნარიანობა.
27.01.2017 МИД РАhttp://mfaapsny.org/news/index.php?ID=4826

„სამეცნიერო-შემოქმედებითი
პრეზიდენტისადმი“

ინტელიგენციის

მიმართვა

აფხაზეთის

ექს-

მიმართვაში,
რომელსაც
დე-ფაქტო
აფხაზეთის
სამეცნიერო-შემოქმედებითი
ინტელიგენციის წარმომადგენლები აწერენ ხელს ნათქვამია:
„ბ-ნო ალექსანდრე! ჩვენსა თქვენს სამშობლოში ამა წლის მარტში გაიმართება აფხაზეთის
სახალხო კრების-პარლამენტის არჩევნები. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ხელისუფლების
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ერთერთ შტოში წარმოდგენილი უნდა იყოს აფხაზეთის საზოგადოების სრული სპექტრი,
რომელმაც უნდა დაიცვას აფხაზეთის თითოეული მოქალაქის და საერთო ნაციონალური
ინტერესები! თქვენი პირადი წვლილი აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში და
აფხაზეთის სახელმწიფოს პოლიტიკური საფუძვლების გამყარებაში ყველასათვის ცნობილია“.
ე.წ. მიმართვის ავტორების აზრით, ალექსანდრე ანქვაბის მონაწილეობა ე.წ. პარლამენტის
არჩევნებში იქნება შიდა დაპირისპირების შეწყვეტისა და დაგროვებული პრობლემების
გადაწყვეტის რეალური შანსი.
27.01.2017 Абхазия-Информhttp://abkhazinform.com/novosti

„ნაბაკევის საგუშაგოს დახურვა ერთი თვით გადაიდო“
ნაბაკევის საკონტროლო-გამშვები პუნქტის გაუქმება ერთი თვით გადაიდო. ამის შესახებ
სოფელ ნაბაკევის ე.წ. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ნანი ქარდავამ განაცხადა და დასძინა,
რომ გადასასვლელის დახურვის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. მისი თქმით, შექმნილია
საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც გეგმავს დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. პრეზიდენტს
საკონტროლო- გამშვები პუნქტის დატოვების თხოვნით მიმართოს.
ნანა ქარდავას განცხადებით:
"ნაბაკევის გამშვები პუნქტის დახურვის შემთხვევაში, სოფლის მცხოვრებლებს საზღვრის
გადაკვეთასთან დაკავშირებით სირთულეები შეექმნებათ. გარდა ამისა, მათ სოფლიდან
საქართველოში მგზავრობა ენგურის ხიდის გავლით მოუწევთ. ეს კი დამატებითი 30
კილომეტრია. მხოლოდ წარმოიდგინეთ, რა დროის დახარჯვა მოუწევთ ჩვენს მოქალაქეებს.
ავტობუსითაც კი ძალიან დიდი მანძილი გამოდის. ამასთან, სოფელ ხურჩაში (ზუგდიდის
რაიონი) მცხოვრები ბავშვებისთის, რომლებიც ჩვენს სკოლაში სწავლობენ, აქამდე მოსვლა
ძალიან რთული იქნება”
28.01.2017 Кавказский Узелhttps://www.kavkaz-uzel.eu/articles/296730/
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