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15 ივლისს, გარემოს დაცვისა
და ბუნებრივი რესურსების
მინისტრმა გიგლა
აგულაშვილმა ქვემო ქართლის
რეგიონში შეხვედრები
გამართა.
თავდაპირველად მინისტრი
კომპანია „არემჯის“
წარმომადგენლებთან და
საყდრისის გადარჩენის
კომიტეტის წევრებთან ერთად
სოფელ დიდი დმანისის
მოსახლეობას შეხვდა და მათი
პრობლემები მოისმინა.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ვიზიტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტში
ადგილზე გადაწყდა, რომ
გარემოს ეროვნული
სააგენტოს სპეციალისტები
ყოველთვიურად კარიერების
მიმდებარედ ატმოსფერული
ჰაერის, წყლის და ნიადაგის
მონიტორინგს
განახორციელებენ.
მოგვიანებით, მინისტრმა
კომპანია „არემჯის“,
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და
მეცნიერებათა აკადემიის
წარმომადგენლებთან ერთად
კომპანიის კუთვნილი
სპილენძის გამამდიდრებელი
ფაბრიკა დაათვალიერა.
გიგლა აგულაშვილმა
მადნეულის და საყდრისის

კარიერებიც მოინახულა და
ადგილზე არსებულ
მდგომარეობას გაეცნო.
მინისტრის ინიციატივით
გადაწყდა საინიციატივო
ჯგუფის შექმნა, რომელიც
თვალს მიადევნებს ბოლნისის
რაიონში მდებარე
საწარმოების საქმიანობას და
იზრუნებს კომპანიასა და
ადგილობრივ მოსახლეობას
შორის კონსტრუქციული
დიალოგის ჩამოყალიბებაზე.
პარალელურად, კომპანია
„არემჯის“ გარემოს დაცვის
სამსახურმა, დიდი დმანისის
მოსახლეობის მხრიდან
წამოჭრილი საკითხების
მოსაგვარებლად, შექმნა

სამუშაო ჯგუფი, რომელიც
კომპანიის, საყდრისის
გადარჩენის კომიტეტისა და
დიდი დმანისის მოსახლეობის
წარმომადგენლებისგან
შედგება. აღნიშნულმა ჯგუფმა
უკვე გამართა ორი შეხვედრა,
სადაც დეტალურად იყო
განხილული სოფელში
არსებული მდგომარეობა და
პრობლემები.
აღნიშნული ჯგუფის
შეხვედრები და კონკრეტული
ღონისძიებების
განხორციელება
სექტემბრიდან არის
დაგეგმილი.
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კაზრეთელ სპორტსმენთა საზაფხულო საწვრთნელი შეკრება ქობულეთში

13-24 აგვისტოს კაზრეთელ
კადეტთა 15-კაციანი ჯგუფი,
ელგუჯა ბასილაშვილის
ხელმძღვანელობით, ქალაქ
ქობულეთში საზაფხულო
საწვრთნელ შეკრებაზე
იმყოფებოდა. თავისუფალი

ქალაქ ქობულეთში კაზრეთელი
ფეხბურთელების მონაწილეობით.
ბახვა მოსეშვილის 21-კაციანმა
გუნდმა, რომელიც 12-14 წლის
მოზარდებისგან იყო
დაკომპლექტებული, ინტენსიური
ვარჯიშები ქობულეთის და

სტილით მოჭიდავეთა შორის
იყვნენ სამი ასაკობრივ ჯგუფის
სპორტსმენები: უფროსები,
ახალგაზრდები და ჭაბუკები.
თითოეული ჯგუფის
წევრებისათვის მწვრთნელმა
ინდივიდუალური სავარჯიშო
გრაფიკი შეადგინა, რათა შავი
ზღვის სანაპიროზე
დასვენებასთან ერთად
მოჭიდავეები ახალი
სეზონისათვის ფიზიკურად
კარგად მომზადებულიყვნენ.
შეკრებაზე ყოფნის პერიოდში
ჭაბუკებმა ქალაქ ბათუმში
გამართულ საერთაშორისო
ტურნირზე „შავი ზღვის თასი
2015“ იასპარეზეს. აღნიშნული
ტურნირი წლებია, რაც ბათუმში
იმართება და წელს მასში
სხვადასხვა
ქვეყნიდან
ჩამოსულმა 400-მდე
სპორტსმენმა მიიღო
მონაწილეობა.
15-26 აგვისტოს
კიდევ ერთი
საზაფხულო
საწვრთნელი
შეკრება შედგა

ბობოყვათის სტადიონებზე
გამართა.
ახალგაზრდა ფეხბურთელები
ყოველდღიურად ორ ვარჯიშს
ესწრებოდნენ და პარალელურ
რეჟიმში ამხანაგურ მატჩებსაც
მართავდნენ. კაზრეთელი
ფეხბურთელები ამხანაგურ
თამაშებში თბილისის ნორჩ
„დინამოს“, ფოთის „კოლხეთს“,
„ჩხოროწყუს“ და სხვა გუნდებს
შეეჯიბრნენ.
ბახვა მოსეშვილი:
„ეს შეკრება კაზრეთელი
ბავშვებისათვის იყო დიდი
სიხარული და დიდი მიღწევა. ადრე
უსახსრობის გამო ვერ
ვახერხებდით გასვლითი
შეკრებების მოწყობას, ახლა კი
რაც კომპანია „არემჯი“

გვაფინანსებს, ეს უკვე
შესაძლებელია. არაჩვეულებრივი
ამინდები დაგვემთხვა,
სავარჯიშო პირობებითაც ძალიან
კმაყოფილი ვარ. საბოლოოდ,
საკმაოდ შედეგიანი საზაფხულო
საწვრთნელი შეკრება
გამოგვივიდა.“
ლაშა აწყურელი:
„2001-2002 წლებში
დაბადებულმა ჭაბუკებმა
მონაწილეობა მივიღეთ ანანიძის
სახელობის ტურნირში, რომელიც
მოვიგეთ და თასი კაზრეთში
ჩამოვიტანეთ. ეს იყო დიდი
სიხარული ჩვენთვის და
დაუვიწყარი შეკრება. ძალიან
დიდი სურვილი გვაქვს, რომ
ხშირად ვიაროთ ასეთ
შეკრებებზე, ვეთამაშოთ სხვა
ქალაქის გუნდებს და მივიღოთ
მეტი გამოცდილება. დიდი მადლობა
ყველას, ვინც ხელს გვიწყობს
ჩვენი სპორტული მიღწევების
გაუმჯობესებაში.“
აღსანიშნავია, რომ კომპანია
„არემჯი“ ახალი სეზონიდან
გააგრძელებს ყველა იმ სპორტული
და კულტურული პროექტების
დაფინანსებას, რომელსაც გასულ
წელს ედგა გვერდში.
ყოველთვიური ფინანსური
მხარდაჭერით ისარგებლებენ
ფეხბურთის, თავისუფალი სტილით
ჭიდაობისა და რაგბის წრეები.
ასევე გაგრძელდება
თანამშრომლობა ქორეოგრაფიულ
ანსამბლ „მართვესთან“ და
„მადნეულთან“.
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განახლებული შადრევანი კაზრეთის დასასვენებელ პარკში
რეაბილიტაციის პროექტი."
ვერა გიორგაძე, ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის გამგებლის
წარმომადგენელი დაბა კაზრეთში:
„იმედი მაქვს, რომ ბოლნისის
გამგეობის და კომპანია „არემჯის“
დახმარებით ბევრი კარგი საქმე
გაკეთდება და ის მდორე ცხოვრება,
რომელიც კაზრეთელებს ჰქონდათ,
უფრო გახალისდება და
გაუმჯობესდება.“
ზურაბ მჭედლიძე, ააიპ
„საქართველოს ეკოლოგიის
ბილიკის ასოციაციის“ დირექტორი:
„კომპანია „არემჯის“ ჩვენ
კომპანია „არემჯის“ ფინანსური

„მართვეს“ მოცეკვავეები,

მხარდაჭერით ააიპ „საქართველოს

რომლებმაც დაბის მოსახლეობას

ეკოლოგიის ბილიკის ასოციაციამ“

შადრევნების გახსნა რამდენიმე

დაბა კაზრეთის პარკის

საცეკვაო ნომრით მიულოცეს.

ტერიტორიაზე მდებარე

ნიკოლოზ კარიჭაშვილი, კომპანია

შადრევნების სარეაბილიტაციო

„არემჯის“ საზოგადოებასთან

სამუშაოები განახორციელა. 17

ურთიერთობის სამსახურის

აგვისტოს, გარემონტებული

ხელმძღვანელი:

შადრევნების საზეიმოდ გახსნას,

„მინდა მივულოცო დაბა კაზრეთის

დაბის მოსახლეობა, კომპანია

მოსახლეობას ასეთი ლამაზი

„არემჯის“, „ეკოლოგიური ბილიკის“

შადრევნის გახსნა. როგორც

და ბოლნისის მუნიციპალური

ჩვენთვის არის ცნობილი, ეს

გამგეობის წარმომადგენლები

შადრევანი დაახლოებით 20 წელი

ესწრებოდნენ. ღონისძიებაში

არ ფუნქციონირებდა. ჩვენ

მონაწილეობდნენ კაზრეთის

გავითვალისწინეთ მოსახლეობის

ქორეოგრაფიულ ანსამბლ

სურვილი და დავაფინანსეთ

მივმართეთ ფინანსური
დახმარებისთვის, რადგან
ვიცოდით, რომ ამ შადრევნების
აღდგენა კაზრეთელებს ძალიან
გაახარებდათ. რამდენიმეთვიანი
სამუშაოების შემდეგ შადრევანი
უკვე გამართულია და ახარებს
ყველას, დიდსაც და პატარასაც.
თავის მხრივ, ბოლნისის გამგეობა
შეგვპირდა, რომ შადრევნის
ფუნქციონირებისათვის
უზრუნველყოფს საჭირო წყლის და
ელექტროენერგიის მიწოდებას.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა
გადავუხადო კომპანიას
ხელშეწყობისათვის“.

4

რიჩ მეტალს გრუპი|ივლისი-აგვისტო | 2015

„არემჯის“ თასი მინი- ფეხბურთში იწყება!
ერთჯერადი ტურნირი და რომ
ის ყოველწლიურად
გაიმართებოდა. ჩვენთვის
მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი
სპორტული და კულტურული
ღონისძიების მხარდაჭერით,
ხელი შევუწყოთ დაბაში
ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრებას.“
ლევან ფოლადაშვილი,
შარშანდელი ტურნირის
მონაწილე:
„ძალიან გამიხარდა,
როდესაც გავიგე, რომ
„არემჯის“ თასი მინი2 სექტემბერს, დაბა

ნიკოლოზ კარიჭაშვილი,

კაზრეთში, კომპანია „არემჯის“

კომპანია „არემჯის“

ხელშეწყობით და ფინანსური

საზოგადოებასთან

მხარდაჭერით, მინი-

ურთიერთობის სამსახურის

ფეხბურთის ყოველწლიური

უფროსი:

ტურნირი აიღებს სტარტს.
გასული წლის მსგავსად,

„მოხარული ვარ, რომ
„არემჯის“ თასს მინი-

ტურნირში 30 წლამდე ასაკის

ფეხბურთში ასეთი დიდი

კაზრეთელი ახალგაზრდები

ინტერესით ელოდება დაბა

მიიღებენ მონაწილეობას.

კაზრეთის მოსახლეობა.

კომპანია „არემჯიმ“ ფინალურ

შარშან ტურნირის

ეტაპზე გასული გუნდებისთვის

დასრულებისთანავე

წელსაც დააწესა სპეციალური

დავპირდით მონაწილეებს,

საპრიზო ფონდი.

რომ ეს არ იქნებოდა

ბახვა მოსეშვილი, ტურნირის
მსაჯი:
„შარშანდელმა შეჯიბრმა
დიდი წარმატებით ჩაიარა. 10
დღის განმავლობაში
სტადიონზე დაბა კაზრეთის
ახალგაზრდობა იყრიდა თავს
და გულშემატკივრობდა
ტურნირში მონაწილე
სხვადასხვა გუნდს. წელს
ყველა დიდი ინტერესით
ელოდება „არემჯის“ თასის
გათამაშებას. იმედი გვაქვს,
რომ ყველაფერი კარგად
ჩაივლის და ღირსეულ
გამარჯვებულს გამოვავლენთ.“

ფეხბურთში წელსაც
გაიმართება. ორი კვირის
განმავლობაში დაბის
ახალგაზრდობა მხოლოდ
ფეხბურთზე საუბრობს. იქმნება
ახალი გუნდები, ყველა
ვარჯიშობს, რომ გააუმჯობესოს
გასული წლის შედეგები და
წელს უკეთესად წარმოაჩინოს
თავი. იმედი გვაქვს, რომ წინ
ძალიან დაძაბული და
საინტერესო თამაშები
გველოდება. მადლობა
„არემჯის“ ასეთი ტურნირის
ორგანიზებისათვის“

