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Հարիրի Լաւատեսութիւն Կը Յայտնէ՝ Ի Տես
Կառավարութեան Կազմաւորման Կապակցութեամբ
Փոխզիջումի Նպաստաւոր Իրադրութեան

ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի
Վարչութիւնը Շնորհաւորեց Լիբանանի
Հայոց Նորընտիր Առաջնորդը

Ձախէն՝ Տոքթ. Յովիկ Վարդանեան, Յակոբ
Գասարճեան, Սրբազան Առաջնորդը, Անի ԼաչինեանՄակարեան, Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի
Երեքշաբթի ընդգծեց, որ քաղաքական կարգ մը
կուսակցութիւններ, մէկդի դնելով անձնական նեղ
հաշիւները, ստեղծած են փոխզիջումի նպաստաւոր
իրադրութիւն՝ ըստ ամենայնի սատարելով նոր
կառավարութեան կազմաւորման ի կատար ածումին: Ան յստակօրէն շեշտեց, որ կառավարութեան
կազմաւորումը պիտի իրականանայ, երբ նախագահ
Միշէլ Աուն վերադառնայ Հայաստան մօտալուտ
այցելութենէն:
«Տնտեսական ներկայ իրավիճակը կը հարկադրէ
բոլորը որոշ չափով զիջելու՝ ի շահ երկրին»,- ըսաւ
Հարիրի Մուսթաքպալ խորհրդարանական պլոքի
հետ հանդիպումէն առաջ:

Պասիլ Բանակցութիւններ Կը Վարէ Յորդանանի Արտաքին Գործոց Նախարարութեան Հետ UNRWA-ի Ֆինանսաւորման
Եւ Գաղթականներու Ճգնաժամին Շուրջ

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար
Ժպրան Պասիլ Երեքշաբթի պաշտօնապէս հրաւիրեց Յորդանանի թագաւորը ներկայ գտնուելու
Լիբանանի մէջ կայանալիք տնտեսական գագաթնաժողովին: Հանդիպումը շօշափեց նաեւ սուրիացի
գաղթականներուն հետ կապուած ճգնաժամը:
Արտաքին գործոց նախարարութեան յայտարարութեան համաձայն՝ Պասիլի եւ Յորդանանի արտա-
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Կառավարութեան Մէջ Կը Շարունակուին ՀՀ-ԵՄ Համաձայնագիրի
Կիրարկումը Ապահովող Միջոցառումները Համակարգող
Միջգերատեսչական Յանձնաժողովի Նիստերը
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեանի նախագահութեամբ կայացած է ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ
ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրի
եւ ՀՀ-ԵՄ գործընկերութեան առաջնայնութիւններ
փաստաթուղթի կիրարկումը ապահովող միջոցառումները համակարգող միջգերատեսչական
յանձնաժողովի հերթական նիստը:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ նիստի ընթացքին քննարկուած են
ճանապարհային քարտէսին մէջ ներառուելիք,
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Երեքշաբթի, 9 Հոկտեմբեր 2018ի յետմիջօրէին Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու Մարմինի վարչութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը, գլխաւորութեամբ
վարչութեան ատենապետ, Լիբանանի խորհըրդարանի նախկին անդամ ընկ. Յակոբ
Գասարճեանի, շնորհաւորական այցելութիւն
մը տուաւ Լիբանանի հայոց նորընտիր առաջնորդ տ. Նարեկ արք. Ալեէմեզեանին:
Մտերմիկ հանդիպումին ընթացքին, կողմերը քննարկեցին ընդհանրապէս հայ ժողովուրդը եւ ի մասնաւորի լիբանանահայութիւնը
յուզող հարցեր:
Ընկ. Գասարճեան, անդրադառնալով տարածաշրջանին մէջ հայկական հիւծող համայնքներուն, շեշտը դրաւ առաջնորդարանի
դերին վրայ լիբանանահայութեան թիւն ու
որակը կայուն պահելու առաքելութեան մէջ:
Ան կարեւորեց ընկերատնտեսական նախաձեռնութիւնները հայ երիտասարդը Լիբանան
պահելու գործին մէջ, ուր կարեւոր է հայկական՝
եկեղեցական, քաղաքական թէ միութենական
հաստատութիւններու միակամ եւ տեսլապաշտ
աշխատանքը:
Սրբազան առաջնորդ հայրը կարեւորեց
լիբանանահայ համայնքը եկեղեցիին շուրջ
համախմբուած պահելու աշխատանքը: Զրուցակիցները երախտիքով արտայայտուեցան
Հայ եկեղեցիին դերին մասին, որ Հայ դպրոցին ու թերթին կողքին կարեւորագոյն երաշխիքն է համայնքի մը գոյատեւման ու անոր
հոգեմտաւոր արժէքներու պահպանման:
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի վարչութիւնը Թէքէեան Մշակութային Միութեան մեծ
ընտանիքին անունով սրտագինս շնորհաւորեց
տ. Նարեկ արք. Ալեէմեզեանին Լիբանանի
հայոց առաջնորդի կարեւոր եւ պատասխանատու պաշտօնին վրայ ընտրուելուն առիթով՝
սրբազան հօր մաղթելով ուժ, կորով եւ համբերութիւն:
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Մայր Աթոռի Ներկայացուցիչները Կը ¾ç 01
Մասնակցեն Համաշխարհային Եւ Կառավարութեան Մէջ Կը Շարունակուին ՀՀ-ԵՄ Համաձայնագիրի
Կիրարկումը Ապահովող Միջոցառումները Համակարգող
Աւանդական Կրօնների Առաջնորդների Միջգերատեսչական Յանձնաժողովի Նիստերը
6-րդ Համագումարին
Միջոցառումներու կատարման համար պատասհամաձայնագիրի շարք մը գլուխներով նախատեսՀոկտեմբերի 10-11-ը Ղազախստանի Հանրապետութեան մայրաքաղաք Աստանայում տեղի է ունենալու Համաշխարհային եւ աւանդական կրօնների
առաջնորդների 6-րդ համագումարը, որին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին երկրորդ ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնութեամբ Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցին ներկայացնելու
են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի արտաքին յարաբերութիւնների եւ արարողակարգի բաժնի տնօրէն
Գերաշնորհ տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանը եւ Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ,
համագումարի գործադիր կոմիտէում Հայ եկեղեցու
ներկայացուցիչ Գերաշնորհ տ. Մարկոս եպիսկոպոս
Յովհաննիսեանը:
«Կրօնական առաջնորդները յանուն անվտանգ
աշխարհի» լիագումար նիստից յետոյ, երկօրեայ ժողովի ընթացքում տեղի կ'ունենան առանձին
քննարկումներ «Աշխարհ. 21 դար» յայտարարութիւնն
իբրեւ համաշխարհային անվտանգութեան հայեցակարգ», «Կրօնները փոփոխուող աշխարհաքաղաքականութեան մէջ. նոր հնարաւորութիւններ մարդկութեան համախմբման համար», «Կրօնը եւ
համաշխարհայնացումը. մարտահրաւէրներ ու պատասխաններ» եւ «Կրօնական առաջնորդներն ու
քաղաքական գործիչները ծայրայեղականութեան եւ
ահաբեկչութեան յաղթահարման գործում» թեմաներով:
Համագումարի շրջանակներում կը կատարուի
նաեւ Խաղաղութեան եւ համերաշխութեան թանգարանի պաշտօնական բացումը:
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ւած միջոցառումները: Օրակարգին մէջ ընդգրկուած
հիմնական ոլորտներն էին՝ ուժաբանական համագործակցութիւնը, ներառեալ միջուկային անվտանգութիւնը, արդարադատութիւնը եւ համագործակցութիւնը վիճակագրութեան բնագաւառին մէջ:

Դուք Պէտք Է Ճանչնաք Արցախի Ժողովուրդի Ինքնորոշման Իրաւունքի
Ամբողջական Իւրացումը. Էդուարդ Շարմազանովը՝ Ազրպէյճանի
Խորհրդարանի Ղեկավարին
Անթալիոյ մէջ կ'ընթանայ Եւրասիական պետութիւններու խորհրդարաններու ղեկավարներուն երրորդ միջազգային համաժողովը, որուն կը մասնակցի ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Էդուարդ
Շարմազանովը: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ
համաժողովի ժամանակ Ազրպէյճանի խորհրդարանի նախագահ Օգթայ Ասատովը անդրադարձած
է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան, խօսած տարածքներու «20 տոկոս գրաւումի, Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական սեպարատիզմի,
Հայաստանի զաւթողական ըլլալու մասին»:
Ի պատասխան Էդուարդ Շարմազանովը ըսած է.
«Թէ՛ Հայաստանը, թէ՛ Արցախը խնդիրի բացառապէս
խաղաղ կարգաւորման կողմնակից են: Ազրպէյ-

Հայկազ Գ.
Ժամկոչեան

ճանցի իմ գործընկերս խօսեցաւ խնդիրի խաղաղ
կարգաւորման մասին: Պարոն Ասատով, եթէ դուք
իրապէս կ'ուզէք լուծել խնդիրը, ապա նախ եւ առաջ
պէտք է ճանչնաք Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման
իրաւունքի ամբողջական իւրացումը»:

Ազրպէյճանին Զէնք Վաճառելու Փաստը Մտահոգիչ Է Եւ Անընդունելի.
Էդուարդ Շարմազանովը՝ Սլովաքիոյ Խորհրդարանի Նախագահին
Աշխատանքային այցով Անթալիա գտնուող ՀՀ
ԱԺ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Հոկտեմբեր 9-ին հանդիպած է Սլովաքիոյ Հանրապետութեան Ազգային խորհուրդի նախագահ Անտրէյ
Տանքոյի հետ: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ
Հայկազ Գ. Ժամկոչեան (10 Հոկտեմբեր 1909, Մալաթիա, Արեւմ. Հայաստան - 5 Մարտ 1981, Երեւան), հայ
պատմաբան, պատմական գիտութիւններու թեկնածու
(1941), գիտութեան վաստակաւոր գործիչ (1970):

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

խանատու մարմիններու ներկայացուցիչները ամփոփ
ներկայացուցած են իրենց գերատեսչութիւններու
մշակած ճանապարհային քարտէսները եւ համակատարող մարմիններու ներկայացուցիչներուն հետ
քննարկած կատարուելիք միջոցառումները:

Առաջին համաշխարհային պատերազմին հրաշքով
կ'ազատուի թրքական եաթաղանէն ու կ'ապաստանի
Լիբանան, ուր կը մտնէ Անթիլիասի ամերիկեան որբանոցը: Այդտեղ կը ստանայ իր նախակրթութիւնը: 1925ին կը տեղափոխուի Վալանս (Ֆրանսա), իսկ 1928-ին
կ'անցնի Պելճիքա: Վալանսի, Փարիզի եւ Պրիւքսելի մէջ
իր տարիները բանուորութեամբ անցընելէ ետք, 1929-ին
կը ներգաղթէ Հայաստան: Կ'աւարտէ Երեւանի Պետական համալսարանի պատմութեան բաժանմունքի ընթացքը՝ գերազանց յաջողութեամբ: 1935-1938 ան ուսման զութընթաց հայ ժողովուրդի պատմութիւն կը
դասաւանդէ Երեւանի միջնակարգ դպրոցներուն մէջ:
1938-էն մինչեւ իր կեանքին վերջին օրը իբրեւ հայ
ժողովուրդի պատմութեան դասախօս կը պաշտօնավարէ
համալսարանին մէջ: Այնուհետեւ տասնհինգ տարի
(1945-1960) որպէս նախագահ կը ղեկավարէ համալըսարանի պատմութեան բաժանմունքը: Հ. Ժամկոչեանի
երկարատեւ եւ անբասիր գիտա-մանկավարժական
աշխատանքը կը գնահատուի գիտութեան վաստակաւոր

հանդիպումին կողմերը քննարկած են խորհրդարանական երկկողմ յարաբերութիւններու զարգացման առնչուող հարցեր, կարեւորած փոխայցերու
աշխուժացումը, համագործակցութիւնը բարեկամական խումբերու մակարդակով:

¾ç 07
գործիչի կոչումով (1970-ին) եւ բազմաթիւ պատուոյ
գիրերով:
Հայ ժողովուրդի հին եւ միջին դարերու պատմութեան
լաւագոյն մասնագէտներէն մէկը՝ Հ. Ժամկոչեանը, հեղինակն է որոշ թիւով հետազօտութիւններու, որոնց մէջ
առանձնապէս ուշագրաւ են. 12-13 ԴԱՐԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ
«ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՒԻԹ»ԷՊՈՍԻ ՎԱՐԻԱՆՏՆԵՐՈՒՄ
(Սասունցի Դաւիթ, յոբելենական ժողովածու, Երեւան,
1939), «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՎԱՍՆ ԱԶԳԻ ՆԵՏՈՂԱՑ» (Պետական համալսարանի գիտական աշխատութիւններ,
23-րդ հտր., Երեւան, 1946), «ԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ 13 ՏԱՐԻ
ԵՐԿՈՒ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ» (Երեւան, 1955),
«ՖՐԻԿԻ ԵՐԵՔ ՏԱՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» (Սովետական գրականութիւն, Երեւան, 1956, թիւ 12), «ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԴԻՏՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՖՐԻԿԻ ԵՒ ՆՐԱ ՏԱՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
(պատմա-բանասիրական հանդէս, Երեւան, 1958, թիւ 1)
աշխատութիւնները: Առանձին հատորով լոյս տեսած է
Հ. Ժամկոչեանի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՆԱԽՆԱԴԱՐԵԱՆ
ՀԱՄԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍՏՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆՈՒՄ» (Երեւան, 1961) մենագրութիւնը, որ
քանիցս վերահրատարակուած է Երեւանի Պետական
համալսարանի «Հայ ժողովուրդի պատմութիւն» ձեռնարկին մէջ:
Հայկազ Ժամկոչեան կը մահանայ 5 Մարտ 1981-ին:
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Մենք Մեզ Գերազանցելը

Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի Պատասխանատու Խմբագիր
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի Խօսքը՝ Հանդէսի 38րդ Հատորի Շնորհանդէսին
Հայ իրականութեան եռեւեփող առօրեային թէ
կեանքի արդէն կշռութաւոր դարձած անկայունութեան մէջ, Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը
կու գայ ամէնամեայ իր ժամադրութեամբ վերյիշեցընելու թէ հին ու նոր բազմաթիւ անկայունութիւններու կողքին, դեռ շատ բան կայուն է, յաճախ
ալ ամէնօրեայ կշռոյթ ունի (ինչպէս լիբանահայ
մամուլը), կամ կիրակնօրեայ կշռոյթ ունի (ինչպէս
հայ պատարագն ու պաշտամունքը), յաճախ այդ
ամէնօրեայ կշռոյթը ունի ուսուցման ալ ներդաշնակութիւն (ինչպէս՝ մեր դպրոցները):
Յիրաւի, հակառակ մեր յոռետեսական հակումներուն, կեանքը, նաեւ - լիբանահայ կեանքը կը շարունակէ գեղեցիկ բաներ, պահեր ու խոստումներ հրամցնել, լաւատեսութիւն ներշնչել:
Բացատրելի է՝ այսօր քիչ մը ամէն մարդու ոչգոհ տրամադրութիւնը, անբաւարարութեան եւ
փոքրակայութեան զգացումը. բոլորիս ծանօթ է
նախավերածնունդի հանգրուանը, ուր եւրոպացի
գեղանկարիչները իրենց գեղանկարներուն մէկ
մասնիկը միայն կը յատկացնէին մարդուն, մնացեալը տրամադրելով բնութեան, կարծես ըսել ուզելով թէ մարդը ընդամէնը մարդուկ է բնութեան
հսկային դիմաց: Այսօր, թերեւս ենթագիտակցաբար
մենք դարձեալ նման զգացում կ'ունենանք: Արդարեւ, համաշխարհայնացումը մեր առջեւ բացաւ
ամբողջ աշխարհի պատկերը, մեր տեսադաշտային
պաստառն ընդարձակելով ու անոր շօշափելիութիւնը աներեւակայելիօրէն մեծցնելով: Համաշխարհայնացած այս պաստառին դիմաց, մեզմէ իւրաքանչիւրը, յաճախ ալ իբրեւ փոքրաթիւ ազգ՝
հաւաքաբար, մենք զմեզ փոքրուկ կը զգանք, այս
զգացումին պարտուողական հետեւանքներով:
Թերեւս չենք անդրադառնար որ մեզմէ դուրս
գտնուող այդ ամբողջութիւնը կազմող համապատկերը ինքնին բաղկացած է փոքրամասնութիւններէ:
Հայութեան համար, սակայն, նոր չէ այս փորձառութիւնը: Խորենացին հինգերորդ դարուն, երբ
հայոց պատմութիւնը գրելու համար իր պրպտումները կատարելով առաւել մեծ տարողութեամբ ու
խորութեամբ դէմ յանդիման գտնուեցաւ Միջին
Արեւելքի իրականութեան, ան չընկրկեցաւ իբրեւ
անհատ եւ մանաւանդ իբրեւ գաղափարախօս:
Ընդհակառակը, բանաձեւեց փրկարար եւ հաւասարակշռուած լաւագոյն խորհուրդներէն մին հայութեան, շեշտելով թէ ճիշտ է, մենք փոքր ժողովուրդ
ենք եւ յոլով անգամ օտարներէ պարտուած, բայց
բազում գործք քաջութեան գործուած են նաեւ
մերում աշխարհի: Այլ խօսքով, ան պնդեց, թէ կա՛ն
աշխարհն ու անոր իրագործումները եւ կանք մենք
ու մե՛ր իրագործումները: Այս իրողութիւնը պէտք է
ընկալել եւ ջանալ ըստայնմ նաւարկել ու լաւագոյնը
տալ:
Աշխարհի մէջ գործող հազարաւոր համալսարաններուն, Լիբանանի մէջ գործող հարիւրեակ մը
համալսարաններուն եւ մասնաճիւղերուն դիմաց,
իբրեւ հայկազեանցի մենք զմեզ փոքր չենք զգար:
Աշխարհի մէջ հրատարակուող հազարեակ մը
մարդասիրական հետազօտական մամուլին, Լիբանանի մէջ լոյս տեսնող հանրագումար շուրջ
քսան հազար էջ մարդասիրական մամուլի հրատարակութիւններուն դիմաց Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը ինքզինք նսեմ չի տեսներ:
Ընդհակառակը, Հայկազեան Համալսարանը ինքզինք կը գնահատէ իբրեւ Սփիւռքի հայկական

միակ համալսարանը, Հայաստանի եւ Արցախի
հանրապետութիւններուն մէջ գործող տասնեակ մը
հայ համալսարաններուն կողքին: Նոյնպէս եւ
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը, որ կը
գիտակցի նաեւ թէ ինք այս օրերուն կը մնայ
Սփիւռքի մէջ խմորուող ու հրատարակուող միակ
հայատառ հայագիտական հանդէսը:
Ահա այս գիտակցութիւնն է, որ Հանդէսի խմբագրակազմը կը դնէ առաւել իրատես պարտաւորութեանց դիմաց, եւ կը մղէ մեզ որ նորոգուած
շունչով, Անդրանիկ ծայրագոյն վարդապետ Կռանեանի հոգեհայրութեամբ շարունակելու ընթացքը
Հանդէսին, զուլալ ու անխառն պահելու, հաւատարիմ մնալու եւ գործադրելու անոր գլխաւորութեամբ յառաջացուած եւ մեր դաւանած առաքելութիւնը:
Հանդէսը, սիրելիներ, պիտի շարունակէ քննականօրէն մօտենալ իր առաքելութեան, արժեւորել
իր իւրաքանչիւր նորածինը, մտորիլ թէ ի՛նչ կարելի
էր աւելի՛ լաւ, արդիւնաւէտ ու նպաստաւոր դարձնել:
Հանդէսի խմբագրակազմը միշտ ալ պիտի ձգտի
ինքզինք գերազանցել, բարելաւել ու ծաւալել իր
աշխարհագրական,
տարիքային,
նիւթերու,
բնագաւառներու
եւ
որակի
տարածքները:
Որովհետեւ ատիկա սորված ենք հայր Կռանեանէն,
այդ ուղեցոյցը տեսած ենք միշտ՝ Հայկազեան
Համալսարանէն:
Հանդէսը պիտի ջանայ նոր թարմութեամբ
գործել ու տեսլականութեամբ ծառայել ու սատարել,
միշտ մտածելով թէ ի՛նչ նոր ուղիներով կարելի
կրնայ դառնալ առաւել նպաստաւոր, երկարաժամկէտ ու նշանակալի ծառայութիւն մատուցանել
հայ եւ գիտութիւն բնագաւառներուն:
Հանդէսի խմբագրակազմը պիտի չբաւարարուի
ու հպարտանայ իր արձանագրած երէկի եւ նոյնիսկ
այսօրի ձեռքբերումներով, այլ ատոնք պարզապէս
պիտի ծառայեցնէ իբրեւ ուժանիւթ՝ նոր լիցք ու
թափ տալու իր առաքելութեան: Խմբագրակազմը
միշտ պիտի գիտակցի որ Հանդէսին որեւէ դրսեւորում վերջնական, աւարտուն եւ ամբողջական չէ,
ուստի եւ պիտի շարժի մշտանորոգելիի սկզբունքով:
Կը խնդրեմ, ըսուածները չնկատել խոստումներ,
որովհետեւ ասոնք պարզապէս Հայկազեան
Հայագիտական Հանդէսի ընթացքին մէջ տակաւ
ծաղկող եւ բնականօրէն ու հարազատաբար աճող
դրսեւորումերն են, այն օրէն երբ ծնունդ առաւ
Հանդէսը:
Այսօր, շուրջ յիսնամեայ իր երթի հզօր տարիքին
հասած Հանդէսը, կոփուած՝ տասնամեակներու իր
արդիւնքներով, ջրդեղուած՝ իւրայատուկ փորձառութեամբ, ներդաշնակուած՝ իր երէց, միջին ու
կրտսեր սերունդներու աշխատակիցներու հետազօտութիւններով, առաւել ամրացուած՝ իր նորամուտ
խմբագիր Տիկ. Սիլվա Փափազեանով, թիկունքաւորուած՝ Հանդէսի ձեռնարկներուն ներկայ գտնուող
գիտակից հանրութեամբ, ընդհանրապէս իր
աշխատանոցին մէջ եւ շուրջ ծաւալած հաղորդականութեամբ, առողջ ժողովրդավարութեամբ ու
համախոհական տրամադրութիւններով յառաջացուցած է համանուագ մը որ իւրայատուկ կոհակներ
կ'արձակէ հայ միջավայրին:
Փոփոխուող այս աշխարհին ու միջավայրին
մէջ, շատ բան յեղաշրջուած է Հանդէսի հիմնումէն
իվեր, որոնցմէ մին Միջին Արեւելքի հայապարպումն

է, որ բովանդակութենէ կը զրկէ նաեւ յետեղեռնեան
հարիւրամեայ այս հայօճախներուն կենսագործունէութեան պատմութիւնը: Հանդէսը կատարելիք
ունի այս առումով եւս:
Պիտի աշխատինք որ Հանդէսին ոգին աւելի
վարակիչ դառնայ: Պիտի ջանանք նաեւ ընդօրինակել նման բնոյթի հանդէսներու դրական յատկանիշերէն, յաճախ ալ գործակցութեան աւելի ջերմ
ձեռքսեղմումներու նախաձեռնարկ կամ հետեւող
դարձնել Հանդէսը: Պիտի որոնենք Հանդէսին
հանրային-հասարակական ծառայութեան նոր
արահետներ, առաւել իմաստաւորելով այն առաքելութեան տարազը զոր Հանդէսը ունի:
Ամփոփ՝ այնքան ատեն որ Հանդէսը յառաջացնող բոլոր տեսանելի եւ անտեսանելի բաղադրիչներուն «բերնում լեզու կայ եւ փորում սիրտ»
(ինչպէս պիտի ըսէր Աբովեան), Հանդէսը իբրեւ
հաւատաւոր զինուոր ոչ թէ «լեղապատառ ձէն
պիտի տայ» թէ «էդ ու՞մ վրայ էք դուք ձեռք բարձրացրել», այլ՝ կարելի հասունութեամբ, ողջախոհութեամբ, հաւասարակշիռ խօսք, մտածում ու խոհ
պիտի փոխանցէ հայութեան նորօրեայ մարտահըրաւէրները դիմագրաւողներուն եւ անոնց
լուծումներուն ձեռնարկողներուն:
Հուսկ, սիրելիներ Հանդէսը դեռ երկար տարիներ պիտի շարունակէ հայր Կռանեանին եւ այս
խմբակին ու Համալսարանի նախագահութեան
կողմէ խմորուած ու մշակուած իւրօրինակ թարմ
լաւաշ մատուցանել հայութեան եւ գիտութեան:
Նորութիւնը պիտի ըլլայ բնական ընթացքը տակաւ
մեծցող այս կաղնիին, որ իւրաքանչիւր արեւածագի
հետ քիչ մը եւս կը բարձրանայ ու նոր տարածքներ
կը թափանցէ:
Ասոր համար, անշուշտ մենք հացի ու ջուրի պէս
պէտք ունինք նաեւ ու մանաւանդ Աստուծոյ
իմաստութեան շնորհին:
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Չեմփիընզ Լիկ

Ռէալ Մատրիտ Կրեց Առաջին Պարտութիւնը

Չեմփիընզ Լիկի զտումի 2¬րդ հանգրուանի ամենամեծ անակնկալն էր
«Ռէալ Մատրիտ»ի պարտութիւնը «ԲԿՄԱ Մոսկուա»ի դաշտին վրայ միակ
կոլով։ Կոլին հեղինակն էր խրուաթ Նիքոլա Վլաշիչը 2¬րդ վայրկեանին։
Երկրորդ կիսախաղին, Օտրիոզոլա փոխարինեց Քարվախալը, Տիազ՝ Լուքաս
Վասքէզը եւ Մոտրիչ՝ Քազեմիրօն, սակայն ապարդիւն։ Չեմփիընզ Լիկի 2¬րդ
հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Ա.խմբակ. - Աթլեթիքօ Մատրիտ ¬ Քլէօպ Պրիւժ 3-1
- Պորուսիա Տորթմունտ ¬ Մոնաքօ 3-0
կոլեր.Լարսըն 51, Ալքասէր 72, Ռէօյս 90+2
Դասաւորում.1¬Պորուսիա 6 կէտ 4¬0, 2¬Աթլեթիքօ 6 կէտ 5¬2, 3¬Պրիւժ 0
կէտ 1¬4, 4¬Մոնաքօ 0 կէտ 1¬5
Բ.խմբակ. - Թոթընհէմ Հոցփըր ¬ Պարսելոնա 2-4
- Փի Էս Վի Այնտհովըն ¬ Ինթէր Միլան 1-2
կոլեր.Ռոզարիօ 27 ¬ Նայնկոլան 44, Իքարտի 60
Դասաւորում.1¬Պարսելոնա 6 կէտ 8¬2, 2¬Ինթէր Միլան 6 կէտ 4¬2,
3¬Թոթընհէմ 0 կէտ 3¬6, 4¬Փի Էս Վի 0 կէտ 1¬6
Գ.խմբակ. - Փարի Սէն Ժերմէն ¬ Ցրվենա Զվեզտա 6-1
- Նափոլի ¬ Լիվըրփուլ 1-0, կոլ.Ինսինիէ 90, փոխ.Քայեխոն
Դասաւորում.1¬Նափոլի 4 կէտ 1¬0, 2¬Լիվըրփուլ 3 կէտ 3¬3, 3¬ՓՍԺ 3 կէտ
8¬4, 4¬Ցրվենա Զվեզտա 1 կէտ 1¬6
Դ.խմբակ. - Փորթօ ¬ Կալաթասարայ 1-0, կոլ.Մարեկա 49
- Լոքոմոթիւ Մոսկուա ¬ Շալքէ04 0-1
Դասաւորում.1¬Փորթօ 4 կէտ 2¬1, 2¬Շալքէ 4 կէտ 2¬1, 3¬Կալաթասարայ 3
կէտ 3¬1, 4¬Լոքոմոթիւ 0 կէտ 0¬4։
Ե.խմբակ.- Պայըրն Միւնիխ ¬ Այաքս Ամսթերտամ 1-1
կոլեր.Հիւմըլզ 4, փոխ.Ռոպըն ¬ Մազրաուի 22, փոխ.Թատիչ
- Էյ Ի Քէյ Աթէնք ¬ Պենֆիքա 2-3
Դասաւորում.1¬Այաքս 4 կէտ 4¬1, 2¬Պայըրն 4 կէտ 3¬1, 3¬Պենֆիքա 3 կէտ
3¬4, 4¬Աթէնք 0 կէտ 2¬6
Զ.խմբակ. - Հոֆընհայմ ¬ Մանչեսթըր Սիթի 1¬2
կոլեր.Պելֆոտիլ 1 ¬ Ակուերօ 7, Տաւիտ Սիլվա 87
- Օլիմփիք Լիոնէ ¬ Շախտիոր Տոնեցք 2-2
Դասաւորում.1¬Օլիմփիք 4 կէտ 4¬3, 2¬Մանչեսթըր Սիթի 3 կէտ 3¬3,
3¬Շախտիոր 2 կէտ 4¬4, 4¬Հոֆընհայմ 1 կէտ 3¬4
Է.խմբակ.- ԲԿՄԱ Մոսկուա ¬ Ռէալ Մատրիտ 1-0
կոլ.Ն.Վլաշիչ 2
- Ռոմա ¬ Վիքթորիա Փլզէն 5-0
Դասաւորում.1¬ԲԿՄԱ 4 կէտ 3¬2, 2¬Ռէալ Մատրիտ 3 կէտ 3¬1, 3¬Ռոմա 3
կէտ 5¬3, 4¬Վիքթորիա 1 կէտ 2¬7
Ը.խմբակ.- Եուվենթիւս ¬ Եանկ Պոյզ Պեռն 3¬0
կոլեր.Տիպալա 5, 33, 69, փոխ.Պոնուչչի, Քուատրատօ, Ռոնալտօ
բացակայեցաւ այս մրցումէն
- Մանչեսթըր Եունայթըտ ¬ Վալենսիա 0-0
Դասաւորում.1¬Եուվենթիւս 6 կէտ 5¬0, 2¬Մանչեսթըր Եուն.4 կէտ 3¬0,
3¬Վալենսիա 1 կէտ 0¬2, 4¬Եանկ Պոյզ 0 կէտ 0¬6։

Իւրոբա Լիկ

Չելսի, Արսենալ, Միլան Եւ Քրասնատար Յաղթական

Իւրոբա Լիկի 2¬րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Ա.խմբակ. ¬ Պայէր Լեվերքուզըն ¬ Էյ Ի Քէյ Լառնաքա 4¬2
¬ Զուրիխ ¬ Լուտոկորէց Ռազկրատ 1¬0
Դասաւորում.1¬Պայէր Լեվ. 6 կէտ 7¬4, 2¬Զուրիխ 6 կէտ 2¬0
Բ.խմբակ. ¬ Ռոզընպորկ ¬ Ար Պի Լայփցիկ 1¬3
¬ Սալցպուրկ ¬ Սելթիք 3¬1
Դասաւորում.1¬Սալցպուրկ 6 կէտ 6¬3, 2¬Լայփցիկ 3 կէտ 5¬4
Գ.խմբակ. ¬ Պորտօ ¬ Քէօպենհավըն 1¬2
¬ Զենիթ Ս.Փեթերսպուրկ ¬ Սլավիա Փրակ 1¬0
Դասաւորում.1¬Զենիթ 4 կէտ 2¬1, 2¬Քէօպենհավըն 4 կէտ 3¬2
Դ.խմբակ. ¬ Ֆեներպահչէ ¬ Սփարթաք Թրնավա 2¬0

¬ Անտըրլեխթ ¬ Տինամօ Զակրէպ 0¬2
Դասաւորում.1¬Տինամօ Զ. 6 կէտ 6¬1, 2¬Ֆեներպահչէ 3 կէտ 3¬4
Ե.խմբակ. ¬ Վորսքլա Փոլթավա ¬ Սփորթինկ Լիզպոն 1¬2
¬ Քարապաղ ¬ Արսենալ 0¬3, Մխիթարեան չգնաց Պաքու
Դասաւորում.1¬Արսենալ 6 կէտ 7¬2, 2¬Սփորթինկ 6 կէտ 4¬1
Զ.խմբակ. ¬ Ռէալ Պեթիս ¬ Էֆ91 Տիւտըլանժ 3¬0
¬ Միլան ¬ Օլիմփիաքոս Փիրէոս 3¬1
Դասաւորում.1¬Միլան 6 կէտ 4¬1, 2¬Ռէալ Պեթիս 4 կէտ 3¬0
Է.խմբակ. ¬ Սպարտակ Մոսկուա ¬ Վիյարէալ 3¬3
¬ Ռէյնճըրզ ¬ Ռափիտ Վիեննա 3¬1
Դասաւորում.1¬Ռէյնճըրզ 4 կէտ 5¬3, 2¬Ռափիտ Վ. 3 կէտ 3¬3
Ը.խմբակ. ¬ Ափոլոն Նիկոսիա ¬ Օլիմփիք Մարսէյ 2¬2
¬ Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ ¬ Լացիօ Ռոմա 4¬1
Դասաւորում.1¬Այնթրախթ 6 կէտ 6¬2, 2¬Լացիօ 3 կէտ 3¬5
Թ.խմբակ. ¬ Մալմէօ ¬ Պեշիկթաշ 2¬0
¬ Սարփսպորկ08 ¬ Ժենք 3¬1
Դասաւորում.1¬Սարփսպորկ 3 կէտ 4¬4, 2¬Ժենք 3 կէտ 3¬3
Ժ.խմբակ. ¬ Քրասնատար ¬ Սեւիյա 2¬1
¬ Սթանտար Լիէժ ¬ Ախիսարսփոր 2¬1
Դասաւորում.1¬Քրասնատար 6 կէտ 3¬1, 2¬Սեւիյա 3 կէտ 6¬3
ԺԱ.խմբակ. ¬ Ասթանա ¬ Ռէն 2¬0
¬ Եապլոնէց ¬ Տինամօ Քիեւ 2¬2
Դասաւորում.1¬Ասթանա 4 կէտ 4¬2, 2¬Ռէն 3 կէտ 2¬3
ԺԲ.խմբակ. ¬ ՊԱԹԷ Պորիսով ¬ ՓԱՕՔ Սալոնիք 1¬4
¬ Չելսի ¬ Վիտի 1¬0
Դասաւորում.1¬Չելսի 6 կէտ 2¬0, 2¬ՓԱՕՔ 3 կէտ 4¬2

Այսօրուան Մրցումներու Յայտագիր

Ստորեւ տեսնել այսօրուան մրցումներու յայտագիրը (փակագիծերու մէջ`
խումբին դիրքը).
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐ
Ժամը 21։00 Ալպանիա ¬ Յորդանան
Ժամը 21։45 Իտալիա ¬ Ուքրանիա
ՌՈՒՍԻՈՅ ԲԱԺԱԿԻ 1/16¬ՐԴ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ
Ժամը 17։00 Թիումէն (Բ.Դաս.) ¬ ԲԿՄԱ Մոսկուա (6)
ՊՐԱԶԻԼԻ ԲԱԺԱԿԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ԵՐԹ
Ժամը 03։45 Քրուզեյրօ (9) ¬ Քորինթիընզ (11)
ԵԳԻՊՏՈՍԻ ԲԱԺԱԿԻ 1/16¬ՐԴ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ
Ժամը 18։00 Ալ Ահլի (9) ¬ Թըրսանա (Բ.Դաս.)
ԹԵՆԻՍԻ ՇԱՆԿՀԱՅԻ ՄԱՍԹԸՐԶ ՄՐՑԱՇ.1/16¬ՐԴ ԱՒԱՐՏ.ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ
Ժամը 06։00¬էն սկսեալ «beinsports» կայանէն
ՀԵԾԵԼԱՐՇԱՒԻ ՄԻԼԱՆՕ ԹՈՐԻՆՕ ՄՐՑՈՒՄ
Ժամը 12։40¬էն սկսեալ «eurosport» կայանէն

Պասքեթպոլ

Արաբական Ակումբներու Ախոյեանութիւն

Լիբանանեան Խումբերը Անցան 2¬րդ Փուլ

Պասքեթպոլի Արաբական ակումբներու ախոյեանութեան մրցումները
սկսան Լիբանանի մէջ։ Լիբանանեան խումբերը արձանագրեցին հետեւեալ
արդիւնքները.
Ա.խմբակ.
¬ Պէյրութ ¬ Ահլի Ամման 82¬66
¬ Պէյրութ ¬ Ալ Իթթիհատ Եգիպտ. 79¬71
¬ Պէյրութ ¬ Ալ Նասր Ս.Արաբիա 82¬70
¬ Պէյրութ ¬ Ալ Արապի Քաթար 83¬71
Դասաւորում.1¬Պէյրութ 8 կէտ, 2¬Ալ Իթթիհատ 7 կէտ, 3¬Ալ Արապի 6 կէտ,
4¬Ալ Նասր 5 կէտ, 5¬Ահլի Ամման 4 կէտ
Բ.խմբակ.
¬ Հ.Մ.Ը.Մ. ¬ Սալլա Մարոք 64¬77
¬ Հ.Մ.Ը.Մ. ¬ Ալ Ֆաթըհ Ս.Արաբ. 96¬63
¬ Հ.Մ.Ը.Մ. ¬ Սփորթինկ Եգիպտոս 77¬68
¬ Հ.Մ.Ը.Մ. ¬ Քալանտիա Պաղեստին 95¬79
Դասաւորում.1¬Սալլա 8 կէտ, 2¬Հ.Մ.Ը.Մ. 7 կէտ, 3¬Սփորթինկ 6 կէտ, 4¬Ալ
ֆաթըհ 5 կէտ, 5¬Քալանտիա 4 կէտ։
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ՀԵԸ Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլ Պարտութեան Մատնեց
Հմըմ Պուրճ Համուտը Եւ Բարձրացաւ Ա. Դասակարգ

ՀԵԸ Անդրանիկ Սին էլ Ֆիլի աղջկանց պասքեթպոլի խումբը միաժամանակ
երկու կարեւոր նուաճում արձանագրեց անցնող շաբաթավերջին:
Արդարեւ, Լիբանանի պասքեթպոլի Բ. դասակարգի ախոյեանութեան
առաջին հանգրուանի մրցումներուն անպարտելի մնալէ ետք, երկրորդ
հանգրուանի մրցումներուն գծով, Կիրակի, 7 Հոկտեմբեր 2018-ի կէսօրէ
ետք ժամը 2.30-ին, Նուհատ Նաուֆալ մարզահամալիրին մէջ՝ 55- 32
արդիւնքով պարտութեան մատնեց ՀՄԸՄ Պուրճ Համուտը: Շնորհիւ այս
յաղթանակին, ՀԵԸ Անդրանիկ Սին էլ Ֆիլ ոչ միայն հասաւ Բ. դասակարգի
պասքեթպոլի ախոյեանութեան աւարտական մրցումին, այլեւ ապահովեց
յառաջիկայ
մարզական տարեշրջանին Լիբանանի պասքեթպոլի Ա.
դասակարգի մրցումներու մասնակցելու ուղեգիրը: Աւարտական մրցումին
ՀԵԸ Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլի մրցակիցը պիտի ըլլայ Եու.Էս Ժի-ն:
Փաստօրէն, յառաջիկայ տարեշրջանին, ՀԵԸ Անդրանիկ երկու տարբեր
կազմերով պիտի մասնակցի պասքեթպոլի Ա. դասակարգի ախոյեանութեան
մրցումներուն՝ ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութ եւ ՀԵԸ Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլ:
Սրտանց կը շնորհաւորենք ՀԵԸ Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլի մարզուհիները,
մարզչական կազմը, վարչական պատասխանատուները եւ ՀԵԸ Անդրանիկի
բոլոր համակիրները այս գնահատելի յաջողութեան առիթով:

Մարտարուեստ

UFC-229

Նուրմակոմետով Յաղթեց ՄաքԿրեկորին

¾ç 05

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
13.5 Միլիոն Տոլարի Ներդրում, 30 Աշխատատեղ
ՏԱ Ոլորտին Մէջ. Ամերիկեան DISQO-ն Նոր
Մասնաճիւղ Կը Բանայ Հայաստանի Մէջ

DISQO-ն ՏԱ (Տեղեկատուական արհեստագիտութեան) ոլորտի ամերիկեան առաջատար ընկերութիւն է, որ, ստանալով 13.5
միլիոն ԱՄՆ տոլարի չափով ներդրում, նոր
մասնաճիւղ կը հիմնէ Հայաստանի մէջ: Անիկա աշխարհի մէջ առաջատարն է սպառողներու առաջնային տուեալներու հաւաքագըրման ու հետազօտութեան ոլորտէն ներս:
Անոր հայ հիմնադիրները զարգացման նոր
փուլի մէջ արհեստագիտական խումբը կը
համալրեն հայաստանեան աւագ մասնագէտներով՝ գնահատելով տեղի մարդուժի
նորարարական կարողութիւններն ու տաղանդը: Ներկայիս թափուր աշխատատեղերը
ներկայացուած են պաշտօնական կայքին մէջ՝ https://www.disqo.com/careers/: Առաջին
փուլով DISQO-ն պիտի համալրուի 30 աւագ մասնագէտով: Այս մասին կը հաղորդէ
Panorama.am-ը։
Ընկերութեան համահիմնադիր եւ արհեստագիտական տնօրէն Դրօ Քուչարեան,
որ ունի 20 տարուան փորձ իբրեւ արհեստագիտական տնօրէն, ձեռնարկատէր,
խորհրդատու եւ ներդրող, շուտով պիտի ժամանէ Հայաստան՝ անձամբ ծանօթանալու
ՏԱ համայնքի եւ խումբի նոր անդամներուն հետ: Աւելին, Դ. Քուչարեան այստեղ
պիտի իրականացնէ խորացուած դասեր, հանդիպումներ եւ փորձի փոխանակում,
որոնցմէ ամենախոշորը տեղի պիտի ունենայ ԹՈՒՄՕ ստեղծարար արհեստագիտութիւններու կեդրոնին մէջ Հոկտեմներ 18-ին՝ ժամի 19:00-ին:
Յատկանշական է, որ DISQO-ն Հայաստանի մէջ կը ստեղծէ հիմնական մասնաճիւղ՝ արտապատուէրային (outsource) խումբի փոխարէն: Ասիկա կը նշանակէ, որ
ընկերութիւնը կը կրկնապատկէ իր կարողութիւնն ու ուժերը նոր, մեծածալաւ հետազօտական նախագիծերու համար: Հայաստանեան խումբը պիտի շարունակէ աշխատիլ ներկայ յաճախորդներու, ընկերութիւններու եւ կազմակերպութիւններու հետ,
որոնք աշխարհի մէջ խոշորագոյնն են եւ ընդգրկուած են Fortune 500-ի ցանկին մէջ:
«Հայկական ՏԱ համայնքը ունի մասնագիտական որակեալ ներուժ: Ուրախ ենք
մեր ընկերութեան զարգացման վաղ շրջանին խումբը այստեղի տաղանդաւոր մասնագէտներով համալրելու կապակցութեամբ: Վստահ ենք, որ անոնց օգնութեամբ
կրնանք ստեղծել նոր գործիքներ ու արտադրութիւններ՝ միասին ընդլայնելով
ընկերութեան ծաւալները»,- կը նշէ DISQO-ի համահիմնադիր եւ գործադիր տնօրէն
Արմէն Աճէմեան:
Ընկերութեան հայաստանեան գրասենեակի տնօրէն Դանիա Սահակեան կ'աւելցընէ. «Ոգեւորիչ է այն փաստը, որ ասիկա DISQO-ի՝ ԱՄՆ-էն դուրս գտնուող առաջին
հիմնական գրասենեակն է, որ հիմնուած է առաջին խոշոր նիւթական ներդրման
շնորհիւ: Ասոնք դեռ ընկերութեան առաջին քայլերն են, բայց հեռանկարներ կան
աւելի ընդարձակուելու, քանի որ արդէն կրկնակի թափով պիտի աշխատինք երկու
հաւասարապէս հզօր խումբերով»:
Ընկերութեան հայաստանեան գրասենեակը պաշտօնապէս պիտի գործէ Հոկտեմբեր ամիսէն՝ ԹՈՒՄՕ ստեղծարար արգստագիտութիւններու կեդրոնին մէջ:
Այսպիսով, DISQO-ի գործունէութիւնը նոր հեռանկարներ կը խոստանայ Հայաստանի
մէջ ՏԱ ոլորտի զարգացման եւ միջազգային շուկայի հետ երկրի տնտեսական
յարաբերութիւններու ամրապնդման համար:

ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամիսներէ ի վեր սպասուած մենամարտը ռուս Հապիպ Նուրմակոմետովի
եւ իրլանտացի Քանըր ՄաքԿրեկորի միջեւ տեղի ունեցաւ Լաս Վեկաասի մէջ
եւ 4¬րդ ռաունտին Նուրմակոմետով տիրապետեց եւ յաղթեց։ Ան պահեց
ufc¬229¬ի թեթեւ դասակարգի ախոյեանի տիտղոսը։

DISQO-ն (www.disqo.com) հիմնադրուած է Լոս Անճելըսի մէջ 2015-ին հայ գործարարներու կողմէ՝ Արմէն Աճէմեանի (գործադիր տնօրէն), Դրօ Քուչարեանի (արհեստագիտական տնօրէն), Արմէն Պետրոսեանի (շուկայագիտութեան տնօրէն): Անիկա
սպառողներէն ուղղակիօրէն (first-hand) հաւաքագրած ստոյգ տուեալներ կը տրամադրէ աշխարհի խոշորագոյն շուկայագիտութեան ու հետազօտական ընկերութիւններուն: Անոնց օգնութեամբ հնարաւոր կը դառնայ բացայայտել սպառողի վարքագիծը,
ապահովել ապրանքներու ճիշդ դիրքաւորումը եւ մակնիշի յառաջխաղացումը: Ընկերութիւնը առաջատարն է ոլորտին մէջ եւ ստեղծած է սպառողներու հետազօտութեան
միասնական հարթակ, որ կը ներգրաւէ մարդոց՝ իբրեւ սպառող տուեալներու փոխանակման համար: Այստեղ կ'իրականացուին տարեկան 10 միլիոնէն աւելի հարցումներ:
«Ալֆա Էտիսըն»ի (Alpha Edison) եւ «Պոնֆայր Վենչըրզ»-ի (Bonfire Ventures) կողմէ
ստացած 13.5 միլիոն ԱՄՆ տոլար չափով Ա բաժինի ներդրման շնորհիւ DISQO-ն
հնարաւորութիւն կը ստանայ առաջարկուող ծառայութիւններուն ցանկը համալրելու
նոր հաւելուածներով ու սարքերով, որոնք կը հետազօտեն սպառողի վարքագիծն ու
կարծիքը: Ընկերութիւնը արդէն պիտի կիրառէ նաեւ արհեստական բանականութեամբ
(AI) լուծումներ, ինչպէս նաեւ պիտի ստեղծէ նոր գործիքներ սպառողներու իրական եւ
ամբողջական պատկեր ձեւաւորելու համար:
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Հայաստանի Մէջ Տաղանդաւոր Յօրինող Մաժակ Թօշիկեանի
«Սասունցիներու Պար» Ստեղծագործութեան Ներկայացումը
Արձանագրեց Անօրինակ Յաջողութիւն
24 Սեպտեմբերին, Հայաստանի Սփիւռքի Նախարարութեան հովանաւորութեամբ, Երեւանի
Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան ազգային ակադեմական թատրոնի մէջ ներկայացուեցաւ նախկին
պոլսահայ, ներկայիս Գանատաբնակ նշանաւոր
երգահան Մաժակ Թօշիկեանի կողմէ հայաստանցի
բանաստեղծ Գէորգ Էմինի բանաստեղծութեան
բառերուն վրայ յօրինուած «Սասունցիներու պար»ի
աշխարհի առաջին ունկնդրութիւնը։
Մաժակ Թօշիկեան իր այս նոր ստեղծագործութեան մէջ ազգային աւանդական պարը վարպետօրէն ու ներդաշնակութեամբ եղբայրացուցած
էր ժամանակակից պարին հետ, երաժշտական
կալուածէ ներս նորարարական շարժումի մը
առաջնորդը հանդիսանալով։ Իր այս իրագործումը,
որ մեր ժողովուրդի մշակութային ժառանգութիւնը
հարստացնելու, նաեւ մասնաւորաբար երաժշտական նոր տարազ մը, նորարարութեան գծով՝
փոթորկում ստեղծելու նպատակը կը հետապնդէր,
արձանագրեց աննախընթաց յաջողութիւն։
Սրահը կը յորդէր երաժշտասէր ժողովուրդով։
Հայաստանցիներու կողքին, ներկայ էին Գանատայէն, Ամերիկայէն, Իսթանպուլէն, Եւրոպական
երկիրներէն Հայաստան արձակուրդի եկած բազմաթիւ արուեստասէրներ։
Օրուան հանդիսավարն էր բեմական փայլուն
կարողութիւններով օժտուած մեր համայնքի արժէքաւոր տարրերէն՝ Գարօլին Մամիկոնեան, որ յաջողապէս վարեց հանդէսը։ Ան նախ ներկայացուց
Գէորգ Էմինի «Սասունցիներու պար» բանաստեղծութենէն ցնցիչ եւ դիպուկ հատուածներ, արժանանալով ծափերու։ Ապա յայտնեց որ այս ձեռնարկը
իրենց համար ունի կրկնակի նշանակութիւն եւ
բարձր արժէք, քանի որ ան ձօնուած է Հայաստանի
անկախութեան 27րդ. տարեդարձին, որ բարձր
պատիւ է իրենց համար։ Կարեւորութեամբ շեշտեց
որ այս ստեղծագործութեամբ օրակարգի կը
բերուին բոլոր այն ապրումները, որոնք անցեալի
մէջ գունաւորեցին մեր աշխարհը եւ յետոյ մեր
մշակոյթին անկորնչելի մասնիկը դարձան։
Այնուհետեւ հանդիսատեսները անձնատուր եղան
երաժշտական խնջոյքի մը, որ կոչուած է երկար
ատեն անջնջելի մնալու յիշողութիւններէ ներս։
Երեկոյին մասնակցեցաւ «Նարեկ» պարային
համոյթը,
համաշխարհային
տարողութեամբ
հռչակաւոր գեղարուեստական ղեկավար Արման
Ջուլհակեանի, եւ Արա Ասատուրեանի մականին
տակ, որոնք «Սասունցիներու պար»ը կեանքի
կոչեցին արտասովոր նորութիւններով եւ հասկացողութեամբ, պարն ու երաժշտութիւնը շաղկապելով իրարու՝ արդիական մեկնաբանութեամբ։
Գլխաւոր պարողը՝ պետական արուեստագէտ՝
Սեւակ Աւետիսեան, իր ներկայացուցած պարերով,
ժողովուրդին հպարտութիւն պատճառեց, ապացուցանելով որ ան համաշխարհային չափանիշով
բարձրամակարդակ պարող մըն է։ Իրենց սքանչելի
պարերով ներկաներուն հպարտութիւն պատճառեցին նաեւ 7 տարեկանէն մինչեւ 35 տարեկան
անձերէ կազմուած պարախումբի անդամները,
որոնք թէ՛ մարմնական եւ թատերական պատկերներ
բնութագրեցին անհաւատալի յաջողութեամբ։
Ելոյթին միացան »Արմեններ« հարուածային գործիքներու անդամները, գեղարուեստական ղեկավար՝ Գ. Թամրազեանի եւ Ա. Դաշեանի ղեկավարութեամբ, որոնք իրենց շատ տպաւորիչ ու ազդեցիկ

նուագով մեծ բաժին ունեցան ձեռնարկի յաջողութեան մէջ։
Համոյթին կը մասնակցէին նաեւ հաշմանդամ
անձերէ կազմուած «Փարոս» երգչախումբի անդամները, որոնց ներդաշնակ, հրաշալի մեկնաբանութիւնը՝ յուզախառն ապրումներով, խորապէս տպաւորիչ էր եւ մեծ ազդեցութիւն կը գործէր հոգիներէ
ներս։
Ստեղծագործութեան մենակատարն էր երգչուհի՝ Գոհար Յովհաննէսեան, որ թէ՛ իր հոյակապ
ձայնով, թէ՛ իր բեմային կարողութիւններով եւ թէ՛ իր
արտակարգ գեղեցկութեամբ, հիացում պատճառեց։
Յայտագրի ընթացքին ելոյթ ունեցան նաեւ
Հայաստանցի վաստակաւոր արուեստագէտ Սեւակ
Աւետիսեան, Մելինէ Առաքելեան, Նարինէ Ասոյեան, Մարիամ Զայանեան։
Տարազներու պատասխանատուն էր Մարինա
Աւետիսեան, որ աւանդական եւ արդիական տարազներու ներդաշնակ միացումը կատարելով,
հանդիսատեսներու գնահատանքին արժանացաւ։
Վերջաւորութեան, բեմ եկաւ ծրագրի ընդհանուր
կազմակերպիչը՝ Գրիգոր Խաչատուրեան, որ
արժանացաւ երկարատեւ ծափերու։
Սփիւռքի Նախարար՝ Մխիթար Հայրապետեան
չէր կրցած ներկայ գտնուիլ այս ձեռնարկին,
արտասահման այցելութեան պատճառով։
Իրեն փոխարէն, ծափերու տարափին տակ բեմ
եկաւ Սփիւռքի Փոխնախարար՝ Դաւիթ Սարգսեան,
որ փոխանցեց Նախարար Մխիթար Հայրապետեանի ողջոյնի խօսքը, որուն մէջ յարգելի նախարարը կը յայտնէր թէ «Սասունցիներու պար»ը
խտացումն է մեր հաւաքական կեանքի դրսեւորումին, որուն մէջ երաժշտութեան եւ պարի միջոցով
հանդիսատեսին կը փոխանցուի հայ մարդու
կորովը, հպարտութիւնը, ուժը եւ վստահութիւնը։
Փոխնախարարը ապա բեմ հրաւիրեց օրուան
հերոսը՝ Մաժակ Թօշիկեանը, որուն յանձնեց Նախարարութեան յուշանուէրը։ Սրահի բոլոր ներկաները ոտքի կանգնած՝ անվերջանալի ծափերով
ողջունեցին մեր երաժշտութեան այս արժէքաւոր
վարպետը։
Փոխնախարարը ապա շնորհակալութիւն յայտնեց ձեռնարկի բոլոր մասնակիցներուն։

Այնուհետեւ բոլոր ներկաները հրաւիրուեցան
մասնակցելու քօքթէյլի մը, որու ընթացքին օրուան
արժեւորումը կատարեցին։
Այս առիթով «Արմենիա» հեռատեսիլի կայանը
լայն հարցազրոյց մը կատարեց Մաժակ Թօշիկեանի
հետ։ Թօշիկեան պատասխանելով հարցումներու,
յայտնեց թէ «Սասունցիներու պար»ը թէ՛ երաժշտական յօրինումի, թէ՛ պարային ներկայացման տեսակէտէ որդեգրած է նորութիւններ եւ արդիականացում։
Ժողովրդային
պարի
փոխարէն
նախընտրութիւն տրուած է արդիական պարին։ Իր
նպատակը եղած է իգական սեռէն մենակատար
ընտրելով, շուարումի մատնել հանդիսատեսը եւ
այս ձեւով, ներկայ դարուն պահանջներուն համապատասխան կերպով՝ արդիական հասկացողութիւնները եղբայրացնել աւանդական ժառանգութիւններու հետ։
Արձանագրուած այս յաջողութեան առիթով
ջերմօրէն կը շնորհաւորենք տաղանդաւոր յօրինող
Մաժակ Թօշիկեանը, շնորհալի հանդիսավար Գարօլին Մամիկոնեանը, հանդէսին մասնակից Հայաստանցի պարախումբի անդամները, նուագածուները, բեմադրիչները, տարազներու հեղինակը եւ
բոլոր անոնք, որոնք դեր ունեցան այս անօրինակ
յաջողութեամբ գործի ներկայացման մէջ։
Կը հաղորդուի որ այս ձեռնարկը 13 Հոկտեմբերին պիտի ներկայացուի նաեւ Կիւմրիի Վ.
Աճէմեան պետական թատրոնի մէջ։
Ցանկալի է անշուշտ որ «Սասունցիներու պար»ը
ներկայացուի նաեւ Պոլսոյ մէջ, նկատի առնելով
մանաւանդ որ Մաժակ Թօշիկեան պոլսահայ է եւ
երաժշտական կալուածէ ներս իր հսկայական
գործերով պատիւ կը բերէ մեր համայնքին։
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Ազրպէյճանին Զէնք Վաճառելու Փաստը Մտահոգիչ Է Եւ Անընդունելի.
Էդուարդ Շարմազանովը՝ Սլովաքիոյ Խորհրդարանի Նախագահին
ԱԺ փոխնախագահը երախտագիտութիւն յայտնած է Սլովաքիոյ խորհրդարանին մէջ ՄԱԿ-ի
Ընդհանուր ժողովի կողմէ «Ցեղասպանութեան
յանցագործութիւնը կանխարգիլելու եւ պատժելու
մասին» պայմանագիրի ընդունման 70-ամեակին
նուիրուած
«Խորհրդարանականները
ընդդէմ
ցեղասպանութիւններու» խորագրով ցուցահանդէսի
կազմակերպման աջակցելու համար:
Կողմերը քննարկած են միջխորհրդարանական
կառոյցներու մէջ երկու երկիրներու խորհրդարանական պատուիրակութիւններու համագործակցըւած աշխատանքի արդիւնաւէտութեան վերաբերող հարցեր: Էդուարդ Շարմազանովը կարեւորած
է Սլովաքիոյ խորհրդարանին կողմէ ՀՀ-ԵՄ

Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան
համաձայնագիրի շուտափոյթ վաւերացումը:
Անդրադարձ կատարուած է անվտանգութեան
խնդիրներուն: Էդուարդ Շարմազանովը իր մտահոգութիւնը յայտնած է սլովաքեան «MSM Martin»
ընկերութեան կողմէ Ազրպէյճանին զէնքի վաճառքի
կապակցութեամբ՝ զայն համարելով մտահոգիչ եւ
անընդունելի:
«Այդ պետութիւնը զէնքը կը կիրարկէ Արցախի
խաղաղ բնակիչներուն դէմ»,- ընդգծած է խորհըրդարանի փոխխօսնակը:
Կողմերը կարեւորած են բոլոր հակամարտութիւններու, այդ կարգին՝ ԼՂ հիմնախնդիրի խաղաղ
կարգաւորումը:

ԱԺ Խումբ մը Պատգամաւորներ Ստորագրած են Խորհրդարանական
Արտահերթ Ընտրութիւնները Դեկտեմբերին Կայացնելու
Յայտարարութեան Տակ
Ազգային ժողովի խումբ մը պատգամաւորներ
Դեկտեմբերին արտահերթ ընտրութիւններ կայացընելու վերաբերեալ յայտարարութիւն ստորագրած
են:
«Արմէնփրես»-ի հետ զրոյցի ընթացքին ՀՀ ԱԺ
պատգամաւոր Շիրակ Թորոսեան հաստատած է
նման ստորագրահաւաքի վերաբերեալ տեղեկութիւնը` շեշտելով, որ ինք իմացած է նման նախաձեռնութեան մասին ու միացած։
Շիրակ Թորոսեան դժուարացաւ պատասխանելու
հարցին, թէ ով նախաձեռնած է յայտարարութիւնը
ու ստորագրահաւաքը:
Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցութեան պատգամաւոր Տաճատ Վարդապետեան նոյնպէս հաս-

Իրաւամբ ազդեցիկ, տեղեկատուական եւ լաւապէս կառուցուած յօդուած մըն էր «Զարթօնք»ի 25
Սեպտեմբեր 2018ի թիւին մէջ Սեւակ Յակոբեանի
«Վերամուտի Առիթով. Այդ Լուսատու Յարկը, Որուն
Մէջ Հասակ Առինք Տարբեր Էր Ուրիշներէն» գրութիւնը:
Նախկին աշակերտէ մեծարանքի ջերմ խօսք
ուղղուած կրթական հաստատութեան մը եւ անոր
նուիրեալ ուսուցիչներուն: Պէտք չէ շատ հեռու երթալ
հաստատելու համար պատուարժան տնօրէն՝ Երւանդ Պապայեանի գլխաւորած Վահան Թէքէեան
վարժարանի խաղացած նշանակալի դերը սփիւռքի
հայկական համայնքներուն մէջ ղեկավարներ պատրաստելու ուղղութեամբ: Նշեալ յօդուածի հեղինակը
անոնցմէ մէկն է:
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ
Նիւ Եորք

տատեց լուրը` նշելով, որ ինք ստորագրած է յայտարարութեան տակ եւ համաձայն է, որ խորհրդարանական
արտահերթ ընտրութիւնները տեղի ունենան Դեկտեմբերին:

Մինչեւ Տարեվերջ ՌԴ-ը Հայաստանին Կը Շարունակէ Կազ
Մատակարարել 150 Տոլարով
ՀՀ կառավարութեան հաստատումին ներկայացւած է 2018 թուականի Օգոստոս 8-ին ստորագրուած՝
«Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան եւ Ռուսիոյ Դաշնութեան կառավարութեան
միջեւ Հայաստանի Հանրապետութիւն բնական
կազի առաքման ժամանակ գիներու ձեւաւորման
կարգի վերաբերեալ 2013 թուականի Դեկտեմբեր
2-ի համաձայնագիրին մէջ փոփոխութիւններ կատարելու առնչութեամբ արձանագրութիւնը հաստատելու մասին» ՀՀ նախագահի հրամանագիրի
նախագիծը: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը,
անիկա կը քննարկուի կառավարութեան Հոկտեմբեր
10-ի նիստին եւ ընդգրկուած է օրակարգային
հարցերու շարքին:
Ըստ հիմնաւորումին՝ սոյն արձանագրութեամբ

բնական կազի գինը Հայաստանի Հանրապետութեան համար 2018 թուականի Յունուար 1-էն մինչեւ
2018 թուականի Դեկտեմբեր 31-ը ներառեալ կը
սահմանուի 150 ամ. տոլար՝ 1 հազար խոր. մեթրի
համար:
«Սոյն արձանագրութեան ստորագրումը կը
նպաստէ երկու երկիրներուն միջեւ փոխշահաւէտ
համագործակցութեան, տնտեսական կապերու
զարգացման համար բարենպաստ պայմաններու
ստեղծման, գործարար աշխուժութեան բարձրացման
շարունակականութեան Առաջնորդուելով «Միջազգային պայմանագիրերու մասին» ՀՀ օրէնքի դրոյթներով՝ ՀՀ ուժաբանութեան ենթակառուցուածքներու
եւ բնական պաշարներու նախարարութիւնը նպատակայարմար կը գտնէ Հայաստանի Հանրապե-

տութեան կառավարութեան եւ Ռուսիոյ Դաշնութեան
կառավարութեան միջեւ Հայաստանի Հանրապետութիւն բնական կազի առաքման ժամանակ
գիներու ձեւաւորման կարգի վերաբերեալ 2013
թուականի Դեկտեմբեր 2-ի համաձայնագիրին մէջ
փոփոխութիւններ կատարելու մասին արձանագրութեան հաստատումը Հանրապետութեան նախագահին կողմէ»,- ըսուած է հիմնաւորման մէջ:

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Միլիոնաւոր Եգիպտացիներու Տուգանք Կը Սպառնայ Ընտրութիւններուն Չներկայանալու Համար

Եգիպտոսի Ազգային ընտրական յանձնաժողովը
կ'աւարտի այս տարուան Մարտին նախագահի
ընտրութիւններուն չքուէարկած ընտրողներու ցուցակներու պատրաստումը՝ գլխաւոր դատախազութեան յանձնելու համար:
Այդ մասին, ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը,
յայտնած է «Ալ Ուաթան» թերթը: Հրատարակութեան
տեղեկութեամբ՝ ցուցակներու յանձնումը դատախազութեան կ'իրականացուի 500 եգիպտական ֆունտի

(ամերիկեան 28 տոլարի) չափով տուգանքի հետագայ բռնագանձման համար իւրաքանչիւր քաղաքացիէ, որ ընտրատեղամաս չէ եկած առանց յարգելի
պատճառի:
«Ընտրական յանձնաժողովը պարտաւոր է կատարել օրէնքը, տուգանքը նորամուծութիւն չէ,
անիկա կը վերաբերի բոլոր ընտրութիւններուն»,«Ալ Ուաթան»-ին ըսած է ընտրական յանձնաժողովի
ղեկավար Լաշին Իպրահիմը: Ընտրական յանձնա-

ժողովի տուեալներով՝ ընտրութիւններուն չէ ներկայացած 34 միլիոն 823 հազար ընտրող ցուցակներու մէջ գրանցուած գրեթէ 60 միլիոնէն: Այսպիսով
մասնակցութիւնը կազմած է 41 տոկոսէն քիչ մը
աւելի, հաղորդած է «ՌԻԱ Նովոսթի»-ն:
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քին գործոց նախարար Այման Սաֆատի հանդիպումէն ետք, երկու գործընկերներուն միացած են իրենց պատուիրակութիւնները: «Առեւտրական երկկողմ
կապերը, գաղթականներու ճգնաժամը, UNRWA-ի ֆինանսաւորումը եւ Յորդանանի ու Լիբանանի դիմագրաւած դժուարութիւնները գլխաւոր թեմաներն էին
հանդիպումին»,- ըսուած է յայտարարութեան մէջ:

Պաղեստինի Նախագահը Շնորհակալութիւն Կը Յայտնէ
Աունին ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովի 73-րդ Նիստին Պաղեստինի
Նկատմամբ Դրսեւորած Դիրքորոշումին Համար

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ԴԱՍԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Նախագահ Միշէլ Աուն Երեքշաբթի շնորհակալագիր ստացաւ Պաղեստինի
նախագահ Մահմուտ Ապպասէն անցեալ ամիս գումարուած ՄԱԿ-ի Ընդհանուր
ժողովի 73-րդ նիստին Պաղեստինի նկատմամբ դրսեւորած դիրքորոշումին
համար:
«Նամակին մէջ Պաղեստինի նախագահին կողմէ կը վերահաստատուի
Լիբանանի եւ Պաղեստինի ժողովուրդներուն միջեւ պատմական ամուր կապերը»,- ըսուած է նախագահական յայտարարութեան մէջ՝ մէջբերելով նամակը:
Նամակին մէջ նաեւ կ'ընդգծուի համագործակցութեան խիստ անհրաժեշտութիւնը՝ Պաղեստինի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրները դիմակայելու:

2018-2019 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆ
_______________________
Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնի դասաւանդութիւնները պիտի վերսկսին 10 Հոկտեմբեր 2018 -ին: Դասընթացքները տեղի
կ’ունենան շաբաթական երկօրեայ դրութեամբ, Չորեքշաբթի եւ
Ուրբաթ օրերը, յետմիջօրէի ժամը 5.30-8.00 եւ կը շարունակուին մինչեւ
31 Մայիս 2019:

Հաճնոյ Հերոսամարտի 98ամեակին Առիթով
Մատաղի Աւանդական Պատրաստութիւն
Հաճնոյ հերոսամարտի նահատակներուն նուիրուած աւանդական պատրաստութիւնը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 20
Հոկտեմբեր 2018-ին:
Հետեւաբար, կոչ կ'ուղղենք բոլոր հայրենակիցներուն, որ իրենց
մատաղցու ոչխարը կամ նուիրատուութիւնները փոխանցեն
Հաճնոյ Հայրենակցական միութեան գրասենեակ, Ս. Գէորգ
եկեղեցւոյ խորհրդատունը կամ շրջող հանգանակիչներուն:

ՀԱՃՆՈՅ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ

Ութ ամիսներու վրայ երկարող այս անվճար դասընթացքին
հետեւողները պարտին ունենալ նուազագոյնը երկրորդական վարժարանի համապատասխան վկայական :
Նոր ուսանողները արձանագրութեան կամ յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար պարտին ներկայանալ Կաթողիկոսարանիս
Կրթական-Հայագիտական Բաժանմունքի քարտուղարութեան
,
Երկուշաբթի, 1 Հոկտեմբերէն մինչեւ Շաբաթ, 6 Հոկտ եմբեր 2018,
առաւօտեան ժամը 8.30-12.00: Նախորդ տարեշրջանի ուսանողները՝
նմանապէս, վերահաստատելու համար իրենց մասնակցութիւնը:
Ուշացողներ նկատի պիտի չառնուին: Հեռաձայնի թիւ` 04/ 410 001:
ԿՐԹԱԿԱՆ-ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութիւն
Այս տարեշրջանին նոր եւ նախկին սաներու համար արձանագրութիւնները կը սկսին Հոկտեմբեր 16-էն եւ կը շարունակ-ւին
մինչեւ Նոյեմբեր 17, առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ կէսօրէ ետքը
ժամը 2, ամէն Երեքշաբթի, Հինգշաբթի եւ Շաբաթ օրերը:
Կարեւոր

1) Դիմողները պարտաւոր են իրենց հետ ունենալ հայկական
դպրոց մը արձանագրուած ըլլալու փաստաթուղթ մը:
2) Վերոյիշեալ թուականէն ետք ներկայացուող դիմումնագիրները պիտի մերժուին:
Վարչութիւն
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