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კვირის პოპულარული 

დედა სიდონია: 
მომავალი 

პატრიარქის 
კონტროლის მიზნით, 
პროცესები 
ხელისუფლებამ და 
საპატრიარქომ 
ერთობლივად 
დაგეგმა 

თბილისში მამაკაცი 
ცოცხლად დაიწვა 

ბაღის მეორე 
სართულიდან 
გადმოვარდნილი 
კესო უკვე სახლშია 

დამოუკიდებელმა 
ექსპერტმა 
პოლკოვნიკ სერგო 
თეთრაძის სხეულზე 
დაზიანებების კვალი 
დაადასტურა 

უგულავა სააკაშვილს 
- საფრთხობელა ხარ, 
მძიმე საყურებელია 
შენი ასტრონომიული 
დეგრადაცია 

თვის პოპულარული 

SOS! მოგმართავთ 
ყველას - ექიმის 
მკაცრი 
რეკომენდაცია 
მშობლებს 
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ეკონომიკა 

თბილისში ქართულ-იტალიური ბიზნესფორუმი მიმდინარეობს 

თბილისში ქართულ-იტალიური ბიზნესფორუმი 
გაიხსნა.

იტალიის დელეგაციის შემადგენლობაში არიან 
ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის, სოფლის 

მეურნეობის, ტელეკომუნიკაციების და ტურიზმის დარგის  30-ზე მეტი უმსხვილესი 
კომპანიის წარმომადგენლები, რომელთა წლიური ბრუნვა დაახლოებით 100 
მილიარდ ევროს შეადგენს.

ფორუმზე მისასალმებელი სიტყვით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრი გიორგი გახარია და იტალიის ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 
მოადგილე ივან სკალფორატო გამოვიდნენ.

დაგეგმილია ორმხრივი გაცნობითი და სამუშაო შეხვედრები იტალიურ და ქართულ 
კომპანიებს შორის.

ფორუმი 2017 წლის მარტში, რომში გამართული იტალიურ-ქართული ბიზნესფორუმის 
გაგრძელებაა, რომელშიც მონაწილეობა 260- მდე იტალიურმა და ქართულმა 
კომპანიამ მიიღო.

პრემიერმა, გიორგი კვირიკაშვილმა იტალიის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე 
ივან სკალფაროტოსა და იტალიის ბიზნესწრეების წარმომადგენლებს გუშინ 
ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა. 

კატეგორიის სხვა სიახლეები 

ქართული პროდუქცია ნიდერლანდების სამეფოში 
გამართულ ღონისძიებაზე წარდგება 

„შენი საკუთარი ბიზნეს დღე“ - ამ სახელწოდებით გამართულ 
ღონისძიებაზე ნიდერლანდებში ქართული პროდუქცია 
გამოიფინება. 

გიორგი გახარია: ირანთან ეკონომიკური ურთიერთობა 
არის ძალიან მნიშვნელოვანი 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრ გიორგი გახარიას თქმით, საქართველო ირანულ 
კომპანიებს ერთობლივი საწარმოების შექმნას სთავაზობს. 
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Face აქტივობა 

უგულავა სააკაშვილს - 
საფრთხობელა ხარ, 
მძიმე საყურებელია შენი 
ასტრონომიული 
დეგრადაცია 

რულოვსი: დიდი 
სიხარულით ვღებულობ 
საბავშვო გადაცემაში 
მონაწილეობას 

"ჩემი ცოლის დაქალები" 
სპეციალურ განცხადებას 
ავრცელებს 

ნანუკა ჟორჟოლიანი: 
ამდენი ვარსკვლავი 
ერთად, მოვლენაა, 
მაგრამ ტეხავს 
არველაძეების 
თამაშგარე 
მდგომარეობაში 
დატოვება 

ია ფარულავა: თქვენ 
ხომ არ აფრენთ 

ირმა ინაშვილი 
ხელისუფლებას 
კენჭისყრის შედეგების 
გაყალბებაში 
ადანაშაულებს და 
ფაქტის გამოძიებას 
ითხოვს 
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