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Լիբանանի Պաշտօնատարները Նոր Կառավարութեան Կազմաւորման Արմէն Սարգսեան Բարձր Գնահատած
Գործընթացին Մէջ Յառաջընթաց Կը Նախատեսեն Յառաջիկայ Օրերուն Է ԵՄ-ի Աջակցութիւնը Հայաստանի
Ժողովրդավարական Գործընթացներուն

Ազգային ազատ հոսանք շարժումի առաջնորդ
Ժպրան Պասիլ եւ սիւննի հըզպալլայամէտ երեսփոխաններէն մէկը՝ Ֆայսալ Քարամին, առանձին
յայտարարութիւններով յայտնեցին, որ յառաջիկայ
օրերուն յառաջընթաց կը նախատեսեն նոր կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ:
Ֆայսալ Քարամի ըսաւ, որ կառավարութեան
կազմաւորման գործընթացին մէջ տեղեակ չէ
որեւէ նոր զարգացումի:
«Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիին յաջողութիւն կը մաղթենք իր առաքելութեան եւ ազգային միասնական կառավարութիւն
կազմաւորելու յանձառութեան մէջ»,- ըսաւ Քարամի խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի
հետ հանդիպելէ ետք, վերջինիս Այն Ալ Թինէի
նստավայրին մէջ:

մասնաւորաբար յոյս յայտնելով, որ այս գործակցութիւնը պիտի ըլլայ շարունակական:
Հանդիպումէն ետք Քարտել, իր հերթին, հրապարակեց յայտարարութիւն մը, ուր շնորհակալութիւն յայտնեց նախագահ Միշէլ Աունին՝ ՄԱԿ-ի
հետ գործընկերութիւնը յառաջ մղելու նպատակով
ներդրած հսկայական ջանքերուն եւ այս գծով ունեցած նկատառելի դերակատարութեան համար:

ՄԱԿ-ի՝ Պաղեստինեան Հարցերով
Գործակալութեան Անհրաժեշտ Է 1.2
Միլիառ Տոլարի Ֆինանսաւորում՝ Լաւագոյնս Կատարելու Իր Հիմնական Եւ
Այլ Տիպի Ծառայութիւնները

Աուն Եւ Քարտել Յոյս Կը Յայտնեն Նոյն
Թափով Շարունակելու Գործակցութիւնը

Նախագահ Միշէլ Աուն երէկ գնահատեց Լիբանանի եւ Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան
միջեւ գործակցութիւնը Լիբանանի մէջ ՄԱԿ-ի
յատուկ համակարգող Փերնիլ Տահլեր Քարտելի
հետ տեղի ունեցած հրաժեշտի հանդիպումին:
Աուն ընդգծեց երկկողմ գործակցութեան կարեւորութիւնը՝ կապուած Իսրայէլի հետ հարաւային
սահմանին ապահովութեան եւ կայունութեան՝

ՄԱԿ-ի՝ պաղեստինեան հարցերով գործակալութեան ղեկավար Փիեռ Քրահենպուլ հանդէս
եկաւ յայտարարութեամբ մը, ուր մասնաւորաբար
նկատել տուաւ, որ գործակալութեան ընդհանուր
առմամբ անհրաժեշտ է 1.2 միլիառ տոլարի շտապ
ֆինանսաւորում, ինչը, իր խօսքով, պիտի օգտագործուի 2019-ին գործակալութեան մատուցելիք
ծառայութիւններուն համար:
Ըստ հաղորդումներու՝ Քրահենպուլ ըսաւ, որ
ֆինանսաւորումի մեծամասնութիւնը պիտի տրամադրուի գործակալութեան կենսական ծառայութիւններէն մէկուն՝ ուղղուած Միջին Արեւելքի մէջ
5.4 մլն պաղեստինցի գաղթականներուն՝ ներառելով կրթական, առողջական, ընկերային ծառայութիւն եւ մարդասիրական արտակարգ օգնութիւն գրաւեալ Պաղեստինին:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան Յունուար 29-ին ընդունած է
Եւրոպական յանձնաժողովի եւրոպական հարեւանութեան քաղաքականութեան եւ ընդլայնման
հարցերով յանձնակատար Եոհաննէս Հանի գըլխաւորած պատուիրակութիւնը:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ
նախագահ Սարգսեան բարձր գնահատած է Եւրամիութեան աջակցութիւնը մեր երկրի ժողովըրդավարական գործընթացներուն եւ վստահութիւն
յայտնած է, որ այցը դրական նշանակութիւն
կ'ունենայ գործակցութեան հետագայ ընդլայնման
համար:
«Կարծում եմ` շատ օգտակար կը լինի այսօր
աւելի շատ խօսել ոչ թէ անցեալի, այլ ապագայի
մասին,- ընդգծած է նախագահը եւ շարունակած:Ամէն օրը՝ այսօրը, վաղը, ի վերջոյ, դառնում են
անցեալ, եւ եթէ մենք տքնաջան չաշխատենք այն
աւելի լաւը դարձնելու համար, կը վատնենք ամենաթանկարժէքը, որն ունի մարդկութիւնը՝ ժամանակը»:
Եոհաննէս Հանը, իր հերթին, ըսած է, որ մեծ
նշանակութիւն կու տան Եւրամիութիւն-Հայաստան
յարաբերութիւններուն եւ եկած են՝ լսելու, թէ ի՛նչ
ծրագիրներ կան եւ հասկնալու, թէ ինչպէս կրնան
աջակցիլ:
Նախագահ Սարգսեան առաջարկած է յատկապէս մեծ ուշադրութիւն յատկացնել ապագային՝
21-րդ դարու արհեստագիտութիւններու զարգացմանն ուղղուած ծրագիրներուն՝ ընդգծելով, որ
խօսքը ոչ միայն տեղեկատուական արհեստագիտութիւններուն, այլեւ տարբեր ոլորտներու մէջ
արհեստական բանականութեան օգտագործման
մասին է:
Նշելով, թէ իր ցանկութիւնն է, որ Հայաստանը
ըլլայ ժամանակակից եւ ուժեղ երկիր՝ նախագահ
Սարգսեան ըսած է. «Ցանկացած ոլորտում ինչ-որ
անելու ենք, պէտք է լինի միայն որակեալ: Եւ
այստեղ է, որ ակնկալում ենք մեր գործընկերների
աջակցութիւնը եւ սերտ գործակցութիւնը նրանց
հետ»:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ¾ç 01
«Ասպետի Կարգ»-ի Շքանշանով Պարգեւատրեց Տիկ. Մէթթի Տումանեանը Փետրուար 1-ին Պիտի Կայանայ
Մերքել-Փաշինեան

Շաբաթ, 26 Յունուար 2019-ի երեկոյեան, յարգելով Կաթողիկոսարանի եւ Թռչնոց Բոյնի, ինչպէս նաեւ Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի Ազգային
Առաջնորդարանի նուիրատու տոքթ. Գրիգոր Տումանեանի յիշատակը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վե-

հափառ Հայրապետը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Ասպետի կարգ»-ի շքանշանով
պարգեւատրեց անոր այրին՝ տիկ. Մէթթի Տուման-

եանը։ Պարգեւատրման ներկայ էին Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանը, ինչպէս նաեւ Տումանեան ամոլին զաւակները՝ տոթք.
Կրեկ Տումանեանն ու Նենսի Տումանեան Փանոսեանը։

Խօսելով Կաթողիկոսութեան երկար տարիներու բարեկամ եւ բարերար Տումանեան ընտանիքին
մասին՝ Վեհափառ Հայրապետը գնահատեց անոր
ցուցաբերած նախանձախնդրութիւնը եկեղեցւոյ
հանդէպ՝ մաղթելով, որ Տումանեան ընտանիքը
շարունակէ աստուածահաճոյ իր ծառայութիւնը՝
աջակցելով եկեղեցւոյ առաքելութեան։
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Հայկ Յովհաննէս
Եազմաճեան
Հայկ Յովհաննէս Եազմաճեան (30 Յունուար
1898, Կոստանդնուպոլիս - 12 Փետրուար 1975,
Երեւան), հայ բժիշկ, հոգեբոյժ, մանկավարժ,
գիտնական, ազգային եւ հասարակական գործիչ։
Ծնած է 1898 թուականի Յունուար 30-ին
Կոստանդնուպոլիս։ Տարրական կրթութիւնը
ստացած է Վառնայի մէջ, միջնակարգը՝ Կ. Պոլսոյ
մէջ։ Բժշկական բարձրագոյն կրթութիւնը ստացած է Կ. Պոլսոյ (1918-1922) եւ Փարիզի (19231925) համալսարաններուն մէջ։ Մասնագիտացած
է հոգեբուժութեան մէջ։ 1927 թուականին Փարիզի
համալսարանին մէջ արժանացած է բժշկութեան
դոկտորի կոչման։ Փարիզի մէջ զբաղած է բժշկա-

Հանդիպումը

Գերմանիոյ Դաշնութեան վարչապետ Անկելա
Մերքել, Փետրուար 1-ին, պիտի ընդունի ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։ Այս մասին կը յայտնեն
ՀՀ-ի մէջ Գերմանիոյ դեսպանատունէն՝ մէջբերելով
Դաշնային կառավարութեան խօսնակ Շթեֆըն
Զայպըրտի խօսքերը:
«Դաշնութեան վարչապետ Անկելա Մերքել
2019 Փետրուար 1-ին՝ Ուրբաթ, դաշնութեան վարչապետի նստավայրին մէջ, զինուորական պատիւներով պիտի ընդունի Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեանը:
Նախատեսուած է զրոյց՝ ճաշի շուրջ, որուն
ընթացքին, դաշնութեան վարչապետ Մերկելն ու
վարչապետ Փաշինեանը մտքեր պիտի փոխանակեն երկկողմ եւ տնտեսական յարաբերութիւններու, ինչպէս նաեւ արտաքին եւ անվտանգութեան քաղաքականութեան հարցերու շուրջ»,- ըսած
է Զայպըրտ` աւելցնելով, որ իրենք նոյնպէս,
դեսպանութեան մէջ, հետաքրքրութեամբ եւ ուրախութեամբ կը սպասեն այս այցին:

ՀՀ ԱԳ Նախարարը կը Վերահաստատէ՝
ԼՂ Հիմնախնդիրը Պէտք է Լուծուի
Բացառապէս Խաղաղ Ճանապարհով

Հայաստանի Հանրապետութիւնը Լեռնային
Ղարաբաղի հիմնախնդիրի լուծման հարցով իր
դիրքորոշումը չէ փոխած. ՀՀ արտաքին գործոց
նախարար Զոհրապ Մնացականեանի խօսքով`
խնդիրը պէտք է լուծուի բացառապէս խաղաղ
ճանապարհով: Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի,
Յունուար 29-ին, ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութեան յարկին տակ, ԵՄ յանձնակատար Եոհաննէս Հանի հետ համատեղ ասուլիսին ընթացքին՝ յայտնած է ԱԳ նախարար Զոհրապ
Մնացականեան:
«Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը
որոշողը ԼՂ ժողովուրդն է: Մենք ունինք
վճռականութիւն՝ պաշտպանելու թէ՛ Լեռնային
Ղարաբաղը, թէ՛ Հայաստանը: Մենք գիտենք մեր
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կան, գիտական, հասարակական եւ ազգային
գործունէութեամբ, եղած է Փարիզի Հայ բժշկական միութեան եռանդուն անդամներէն։
1936 թուականին, դառնալով ուղեկից Կոմիտասի աճիւնին, հայրենադարձուած է Խորհրդային Հայաստան։ 1936-1975 թուականներուն
Երեւանի հանրապետական հոգեբուժական դարմանական բուժարանին մէջ հոգեբոյժ աշխատած
է։ Համատեղ աշխատած է Երեւանի պետական
բժշկական հիմնարկի հոգեբուժութեան ապիոնէն
ներս որպէս օգնական, ինչպէս նաեւ Երեւանի
պետական համալսարանէն ներս՝ որպէս իրաւաբանական բաժնի դատական հոգեբուժութեան
դասախօս։ 1944-1946 թուականներուն եղած է
Հայկական ՍՍՌ Գիտութիւններու ակադեմիայի
բժշկութեան եւ կենսաբանութեան պատմութեան
բաժնի գիտաշխատող եւ քարտուղար։ Եղած է
խորաթափանց գիտնական, փորձառու դարմանագէտ, հմուտ մանկավարժ, ազնուագոյն անձնաւորութիւն։
Մահացած է 1975 թուականի Փետրուար 12-ին
Երեւան։
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Բանակի Տղան՝ Ծնած Բանակի Օրը...
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի աշխատակից
22 տարի առաջ՝ 1992-ի Յունուար 28-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան Գերագոյն խորհուրդը «Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մասին» բանաձեւ
ընդունեց, որ դարձաւ հայկական բանակի ստեղծման սկիզբը: Այդ օրէն Յունուար 28-ն ՀՀ օրացոյցին մէջ կը նշուի որպէս բանակի օր: Այդ օրը
բարձրաստիճան այրերը եւ ոչ միայն, կ'այցելեն
Եռաբլուր զինուորական պանթէոն, ուր կը հանգչին
բանակի ստեղծման ու Հայաստանի անկախութեան կերտման ճամբուն վրայ իրենց մեծ աւանդը
ներդրած հայորդիները:
շեշտեց Ռոպերթ Ապաճեանի մեծհայրիկը:
Յունուար 28-ն ապրիլեան պատերազմի առա-

Այս տարի դէպի Եռաբլուր մարդոց հոսքը
անհամեմատ աւելի մեծ էր: Եռաբլուր այցելած էին
նաեւ ապրիլեան պատերազմին զոհուած տղոց
ծնողները: Քաղաքացիները քառօրեայ պատերազմին զոհուած հայորդիներու շիրիմներուն յարգանքի տուրք մատուցեցին ու խնկարկեցին:

Քառօրեայ պատերազմի հերոս նահատակներէն ժպտադէմ Ադամ Սահակեանի մայրը՝ Գայիանէ Անտոնեանը, նշեց, որ նահատակուած հերոսները
արդէն սրբացած են, ժողովրդին կը պատկանին
յաւէտ: «Այսօր անգամ մը եւս կը համոզուինք այդ
գծով, եւ փառք բոլոր տղոց, որոնք նահատակուած
են յանուն հայրենիքի»,- ըսաւ ան:
Արցախի ազգային հերոս Ռոպերթ Ապաճեանի
մեծհայրիկն ալ իր խօսքին մէջ ըսաւ, որ Եռաբլուրը
շատոնց դարձած է սրբավայր բոլորին համար:
«Այսօրուան բազմամարդութիւնը ապացոյց է, որ
ժողովուրդը կը գնահատէ բոլոր անոնք, որոնք
իրենց կեանքը զոհած են հայրենիքին համար»,-

ջին զոհերէն, դիրքը ու խրամատը իր տղաներուն
հետ կեանքի գնով պաշտպանած հերոս հրամանատար Արմենակ Ուրֆանեանի ծննդեան օրն է:
Հրամանատարի մայրը՝ Համեստ Նեսիսեանը,
կ'ըսէ, թէ պատահական չէ, որ որդին ծնած է բանակի օրը, ամբողջ գիտակից կեանքը նուիրեց
բանակին, զինուորին ու հայրենիքի սահմաններու
պահպանութեան: Լրագրողներուն հետ զրոյցի
ժամանակ տիկին Համեստը դժուարութեամբ
արտաբերած է բառերը՝ արցունքները խեղդելով
կոկորդին մէջ: Ան նշեց, որ թերեւս այդպէս պէտք
է ըլլար, որ Արմենակը ծնէր բանակի օրը ու ազգի
ու ժողովուրդին համար հերոսութիւն ընէր:

«Կը ցաւիմ, բայց... Կ'ուզեմ նաեւ շնորհաւորել
Հայաստանի զինուած ուժերու սպաները, ցանկալ,
որ միշտ ըլլան կայուն, հզօր: Անոնք մեր վստահութիւնն են, առանց իրենց մենք չենք կրնար
գոյութիւն ունենալ»,- ըսաւ տիկին Համեստը:
2016 թուականի Ապրիլ 1-ի լոյս 2-ի գիշերը
Արցախի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան
բանակի եւ Ազրպէյճանի Հանրապետութեան զինւած ուժերուն միջեւ լայնամաշտաբ ռազմական

գործողութիւններ սկսան արցախա-ազրպէյճանական շփման գիծի ամբողջ երկայնքին: Աւելի թէժ
մարտեր ընթացած են արցախա-ազրպէյճանական
շփման գիծի հարաւային՝ Հադրութ եւ հիւսիսարեւելեան՝ Մարտակերտ, ուղղութիւններուն վրայ:

Նոյնինքն Մարտակերտի մէջ ալ իր դիրքի զինուորներուն հետ կեանքը հայրենիքին զոհեց Ուրֆանեանը, որ բանակին մէջ յայտնի էր որպէս զինւորներուն եղբօր նման սիրող հրամանատար:

Արմենակ Ուրֆանեանի ծննդեան ու բանակի
օրուան կապակցութեամբ նահատակուած տղոց
շիրիմին յարգանքի տուրք մատուցելու համար Եռաբլուր եկած էին բարձրաստիճան զինուորականներ,
սպաներ, ազատամարտիկներ ինչպէս ՀՀ-էն,
այնպէս ալ Արցախէն, քաղաքական գործիչներ,
Ազգային ժողովի պատգամաւորներ եւ պարզապէս քաղաքացիներ,
որոնք ծաղիկներ խոնարհեցին շիրմիներուն:
Հայոց եկեղեցւոյ սպասաւոր հոգեւորականներն
ալ պատարագ մատուցեցին՝ տղոց հոգիի հանգստութեան համար:
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ֆութպոլ
²ëÇáÛ ´³Å³Ï

Ö³÷áÝ Ð³ë³õ ²õ³ñï³Ï³Ý

êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿Û

ä³ñë»ÉáÝ³ ¼Çç»ó³õ ê»õÇÛ³ÛÇÝ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ øá÷³ î¿É è¿ÛÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ ì³É»ÝëÇ³ 1¬0« ÏáÉ©Ê©ØáÉÇÝ³ 77« ÷áË©ø³åñ»ñ³
¬ ê»õÇÛ³ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 2¬0
ÏáÉ»ñ©ö©ê³ñ³åÇ³ 58« ä¿Ý ºï¿ñ 76« ÷áË©öñáÙ¿ë
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ è¿³É ä»ÃÇë 1¬1
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ÄÇñáÝ³ 4¬2
ÏáÉ»ñ©È©ì³ëù¿½ 18« ê©è³Ùáë ïáõ·©42« 77« ä»Ý½»Ù³ 80 ¬ Èá½³Ýû 7«
²©Îñ³Ý¿É ïáõ·©66

²Ý·ÉÇáÛ ´³Å³Ï

Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¸áõñë Ò·»ó ²ñë»Ý³ÉÁ

²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É ¾ÙÇñáõÃ»³Ý Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ²ëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ
µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Þ³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Î³½Ù³Ï»ñåÇã ²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É ¾ÙÇñáõÃ»³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ
ÙÇ³Ï ÏáÉáí í»ñç ¹ñ³õ ³ËáÛ»³Ý ²õëïñ³ÉÇáÛ ÛáÛë»ñáõÝ« ÇëÏ ø³Ã³ñ ¹³ñÓ»³É
ÙÇ³Ï ÏáÉáí ³é³õ»ÉáõÃ»³Ý Ñ³ë³õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ£ êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³ñ©øáñ¿³ ¬ ø³Ã³ñ 0¬1« ²åïÁÉ³½Ç½ Ð³Ã¿Ù 78« ÷áË©²ýÇý
øáñ¿³ ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 63% Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« Ý³»õ ¹ÇåáõÏ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáíª 5 »õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáíª 5£
¬ ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ© ¬ ²õëïñ³ÉÇ³ 1¬0« ÏáÉ©²©Ø³åËáõÃ 68
²õëïñ³ÉÇ³ ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 68% Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« Ý³»õ ¹ÇåáõÏ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáíª 4 »õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáíª 11£
¬ ìÇ»ÃÝ³Ù ¬ Ö³÷áÝ 0¬1« ÏáÉ©è©îá³Ý ïáõ·©57
Ö³÷áÝ ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 67% Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« Ý³»õ ¹ÇåáõÏ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáíª 7 »õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáíª 6£
¬ âÇÝ³ëï³Ý ¬ Æñ³Ý 0¬3
ÏáÉ»ñ©Â³ñ»ÙÇ 18« ²½ÙáõÝ 31« ²Ýë³ñÇý³ñï 90+1« ÷áË©²½ÙáõÝ« Â³ñ»ÙÇ
Æñ³Ý ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 58% Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« Ý³»õ ¹ÇåáõÏ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáíª 5 »õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáíª 6£
ÆëÏ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ Æñ³Ý ¬ Ö³÷áÝ 0¬3
ÏáÉ»ñ©º©ú½³ùû 56« ïáõ·©67« Ð³ñ³ÏáõãÇ 90+1« ÷áË©ØÇÝ³ÙÇÝû 2
Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙ« Æñ³Ý ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõª 5 »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõª 4 Ù¿ç« ë³Ï³ÛÝ ãÏñó³õ û·ï³·áñÍ»É
³Û¹ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁ£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²é³ç³ï³ñÝ»ñÁ Ú³ÕÃ»óÇÝ

²ëÇáÛ µ³Å³ÏÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý å³ï×³éáí
ÙÇ³Ùë»³Û ¹³¹³ñ¿ »ïù« ³Ûë ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ í»ñëÏë³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ 12¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáí£ ²Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²É
ÜÁÅÙ¿¦Ý Ùñó»ó³õ 11¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è³ëÇÝÏ¦Ç ¹¿Ù ê³Ûï³ÛÇ
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ ï³ñ³õ Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ
²ÉÇ ²É³ïïÇÝÇ »ñÏáõ ÏáÉ»ñáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²É ²ÑÁï ¬ ä»ù³³ èÇ³ïÇ 1¬0« ÏáÉ©²ÑÙ³ï ¼ñ¿Ûù 55
¬ ÂñÇ÷áÉÇ ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 0¬1« ¬ ²É ÜÁÅÙ¿ ¬ è³ëÇÝÏ 2¬0
¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ ¬ ²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿ 1¬3
¬ Â³ï³ÙáÝ êáõñ ¬ Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É 2¬2
¬ ²É ê³ý³ ¬ ²É ²Ýë³ñ 1¬3
ÏáÉ»ñ©êáÝÇ ê³³ï 9« ²©²ÃáõÇ 50« Ø©²É Ð³Å ïáõ·©69« ÷áË©ê©ê³³ï
¸³ë³õáñáõÙ©1¬²É ²ÑÁï 34 Ï¿ï 24¬4« 2¬²É ÜÁÅÙ¿ 29 Ï¿ï 22¬8« 3¬²É ²Ýë³ñ 26
Ï¿ï 29¬12£

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ëÏë³Ý ²Ý·ÉÇáÛ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ 32 ËáõÙµ»ñáõ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»ÝÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ«
5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ñë»Ý³É¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ¹¿Ù 59000 Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£
§²ñë»Ý³É¦ áõÝ¿ñ 60% ÙñóáõÙÇ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ §Ø³Ýã»ëÃÁñ
ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á Ý»ñÏ³Û³ó³Í ³éÇÃÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ É³õ Ó»õáí û·ï³·áñÍáÕ Ï³½ÙÝ
¿ñ »õ Û³ÕÃ»ó 3¬1 Ñ³ßÇõáí áõ ³Ýó³õ í»ñçÇÝ 16¬Ç Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ØËÇÃ³ñ»³Ý
µ³ó³Ï³Û»ó³õ §²ñë»Ý³É¦Ç Ï³½Ù¿Ý íÝ³ëáõ³ÍùÇ å³ï×³éáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ äñÇëÃÁÉ êÇÃÇ (´©¸³ë©) ¬ äáÉÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ (´©¸³ë©) 2¬1
¬ ²ñë»Ý³É ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 1¬3
ÏáÉ»ñ©úå³Ù»Û³ÝÏ 43 ¬ ²©ê³Ýã¿½ 31« ÈÇÝÏ³ñï 33« Ø³ñëÇ³É 82
¬ ¾ùñÇÝÏÃÁÝ êÃ»ÝÉÇ (¶©¸³ë©) ¬ î»ñåÇ ø³áõÝÃÇ (´©) 0¬1
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ äÁñÝÉÇ 5¬0
¬ ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ àõ³ÃýÁñï 0¬2
¬ ØÇÉáõáÉ (´©¸³ë©) ¬ ¾íÁñÃÁÝ 3¬2
¬ ¾Û ¾ý êÇ àõÇÙåÁÉïÁÝ (¶©¸³ë©) ¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ© 4¬2
¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 2¬0
ÏáÉ»ñ©àõÇùÑ¿Ù 9« Â³áõÝ½¿Ýï ïáõ·©34
¬ â»ÉëÇ ¬ Þ»ýÇÉï àõ»Ý½ï¿Û (´©¸³ë©) 3¬0
ÏáÉ»ñ©àõÇÉÇ³Ý ïáõ·©26« 83« Ð³ïëÁÝ¬úïáÛ 64

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
ÈÆ´²Ü²ÜÆ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 13£30 Ð©Ø©À©Ø© (´©) ¬ ²É ê³ý³ (10)« äÑ³ÙïáõÝÇ ù³Õ©
Ä³ÙÁ 13£30 Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É (7) ¬ ²É ²ÑÁï (1)« üáõ³ï Þ»Ñ³å Ù³ñ½©
Ä³ÙÁ 13£30 ²É Þ³å³å ²É ²ñ³åÇ (´©) ¬ ²É ²Ýë³ñ (3)« ²É ²ÑÁï
Ä³ÙÁ 13£30 Â³ï³ÙáÝ êáõñ (6) ¬ ÂñÇ÷áÉÇ (8)« ê³ý³ÛÇ Ù³ñ½©
êä²ÜÆàÚ øàö² î¾È è¾ÚÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 20£30 è¿³É ä»ÃÇë (8) ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ (15)
Ä³ÙÁ 22£30 ä³ñë»ÉáÝ³ (1) ¬ ê»õÇÛ³ (4)
²Ü¶ÈÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 24¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ (12) ¬ â»ÉëÇ (4)
Ä³ÙÁ 22£00 ÈÇíÁñ÷áõÉ (1) ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ (9)
Ä³ÙÁ 22£00 ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (3) ¬ àõ³ÃýÁñï (7)
Æî²ÈÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£15 üÇáñ»ÝÃÇÝ³ (9) ¬ èáÙ³ (5)
Ä³ÙÁ 21£45 ²Ã³É³ÝÃ³ (7) ¬ ºáõí»ÝÃÇõë (1)
üð²Üê²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 22£00 Ü³ÝÃ (15) ¬ ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý (4)
üð²Üê²ÚÆ ÈÆÎ²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£45 êÃñ³ëåáõñÏ (5) ¬ äáñïû (12)
öàðÂàôÎ²ÈÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 19¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£00 ìÇÃáñÇ³ ê»Ãáõå³É (12) ¬ ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ (4)
Ä³ÙÁ 23£15 öáñÃû (1) ¬ ä»É»Ý»Ýë¿ë (7)
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í
êÎàìîÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 21£45 ê»ÉÃÇù (1) ¬ ê»ÝÃ ÖáÝëÃÁÝ (6)
êÎàìîÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ø³áõïÁÝåÇÃ (¸©¸³ë©) ¬ è¿ÛÝ×Áñ½ (2)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ²©Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 23£15 Ü³ëÇáÝ³É ²ëáõÝëÇáÝ (ö³ñ©) ¬ î»ÉýÇÝ (¾ùáõ³ïáñ)
Ä³ÙÁ 01£30 î»ý»Ýëáñ ê÷áñÃÇÝÏ (àõñ©) ¬ äáÉÇí³ñ (äáÉ©)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 02£30 äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë (5) ¬ Þ³ñÉáÃ ÐáñÝ¿ó (8)
Ä³ÙÁ 03£00 àõ³ßÇÝÏÃÁÝ àõÇ½ÁñÍ (10) ¬ ÆÝïÇ³Ý³ ö¿ÛëÁñ½ (3)
Ä³ÙÁ 05£30 öáñÃÉ¿Ýï Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½ (4) ¬ ºáõÃ³ Ö³½ (7)
ÂºÜÆêÆ êºÜÂ öºÂºðêäàôðÎÆ Øðò²Þ©1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ð©
Ä³ÙÁ 10£00¬¿Ý ëÏë»³É« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 16£00 ìáõ»ÉÃ³ ² ê³Ý Êáõ³Ý« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 17£15 Ð»ñÁÉï ê³Ý Âáõñ« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

Ö³ïñ³Ï
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ö³ßÇÏ»³Ý ºõ ¶¿áñ·»³Ý îÇïÕáë³ÏÇñ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³ïñ³ÏÇ ïÕáó »õ ³ÕçÇÏÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝÁ ³õ³ñï»ó³õ£
îÕáó ïÇïÕáëÁ ß³Ñ»ó³õ ²ñÙ³Ý ö³ßÇÏ»³ÝÁ 9 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù ß³Ñ»Éáí 6©5
Ï¿ï£ ²Ý ãáñë Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ »õ ÑÇÝ· ÙñóáõÙ ³õ³ñï»ó³ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£
ÆëÏ ÏÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇÝ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó Ø³ñÇ³ ¶¿áñ·»³ÝÁ« 8
Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù ß³Ñ»Éáí 7 Ï¿ï£ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó êÇñ³Ýáõß ÔáõÏ³ë»³ÝÁ 6
Ï¿ïáí« ÇëÏ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁª êáõë³ÝÝ³ Î³åáÛ»³ÝÁ 6 Ï¿ïáí£

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Þ³ÝíÇÉ Ú³ÕÃ»ó èÇ³ïÇÇÝ

¾ç 05

Քաղուածքներ Օտար
Մամուլէն
Փոքր Հայաստանի Համար Տաւոսի Համաժողովը
Համաշխարհային Ցատկահարթակ է. Le Figaro

Փոքր Հայաստանի համար Տաւոսի Համաշխարհային տնտեսական համաժողովը համաշխարհային ցատկահարթակ է: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփըրես»-ը, Հայաստանի մասին յօդուածը այսպէս վերնագրած է ֆրանսական
յատնի Le Figaro պարբերականը, որ Տաւոսի մէջ հանդիպած եւ խօսած է ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հետ:
«Ինծի համար սա հնարաւորութիւն է ներկայացնելու խոշոր միջազգային
ներդրողներու այն հնարաւորութիւնները, որոնք մեր երկրին մէջ ստեղծուած
են թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք: Կարեւոր է միջազգային գործարարհասարակութեան ըսել, որ ժողովրդավարական յեղափոխութենէն ետք մենք
կ՛իրականացնենք տնտեսական յեղափոխութիւն»,- ֆրանսական պարբերականի հետ զրոյցի ընթացքին ըսած է ՀՀ վարչապետը:
Le Figaro-ն կը նշէ, որ Փաշինեան հաստատակամ է նոր հարկային օրէնսգիրք ընդունելու, երկրին մէջ մենաշնորհներուն վերջ տալու, փտածութիւնը
վերջնականապէս արմատախիլ ընելու հարցով: ՀՀ վարչապետը, մասնաւորապէս, կը ցանկայ ներդրողներ ներգրաւել զբօսաշրջութեան, գիւղատնտեսութեան, ուժանիւթի վերականգնուող աղբիւրներու գործին մէջ: Ֆրանսական
պարբերականի հետ զրոյցին ան նաեւ յայտնած է, որ 2019 թուականի Հոկտեմբերին Երեւանի մէջ տեղի պիտի ունենայ Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու համաշխարհային համաժողովը, որուն ներկայ պիտի ըլլան
հազարաւոր մասնակիցներ ողջ աշխարհէն:
Le Figaro-ն կը գրէ, որ Տաւոսի մէջ Փաշինեան հանդիպած է ոչ միայն e-Bay,
Mitsubishi կամ Apple-ի նման խոշոր ընկերութիւններու, այնպէս ալ տարբեր
երկիրներու ղեկավարներու, որոնց մէջ նաեւ Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ
Ալիեւի հետ:

Լիբանանահայ Կեանք
Թաղական Խորհուրդներու Ընկերային Ցանցերու
Ներկայացուցիչներու Անդրանիկ Հաւաք

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 12¬ñ¹
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÁ
2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Þ³ÝíÇÉ¦Ç »õ ³é³ç³ï³ñ §èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦Ç ÙÇç»õ
§Þ³ÝíÇÉ¦Ç Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ §Þ³ÝíÇÉ¦ ï³ñ³õ Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ »õ
·ñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£ ²Ûë Ù¿ÏÁ §èÇ³ïÇ¦Ç »ñÏñáñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÝ ¿ñ£
²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Þ³ÝíÇÉ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 85¬75
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©îáõ¿ÛÝ Ö¿ùëÁÝ 31 Ï¿ï 9 éÇå 2 ÷áË 4 ëÃÇÉ ¬ Ø³ñù
È³ÛÁÝ½ 22 Ï¿ï 2 éÇå 3 ÷áË 2 Ãû
¬ Ðáõ÷ë ¬ äÇåÉáë 64¬62
- Ð©Ø©À©Ø© ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ 87¬65
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©àõáÉÃÁñ Ðá× 21 Ï¿ï 3 éÇå 6 ÷áË 1 ëÃÇÉ 1 Ãû ¬
î³ñÇ³Ý Â³áõÝ½ 26 Ï¿ï 17 éÇå 1 ÷áË 5 Ãû
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ ÐÇùÙ¿ 89-66
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Þ³ÝíÇÉ 9 Û³ÕÃ ¬ 2 å³ñï« 2¬èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 9 ¬ 2« 3¬Ð©Ø©À©Ø©
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Արդի արհեստագիտութեան հետ քայլ պահելու, ընկերային հաղորդակցութեան միջոցներէն առաւելագոյն չափով օգտուելու եւ աշխատանքներու
համակարգման եղանակներ ճշդելու նպատակադրումով, Ուրբաթ, 25
Յունուար 2019-ին՝ երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Ազգային առաջնորդարանին
մէջ, նախագահութեամբ Լիբանանի թեմի առաջնորդ Գերշ. տ. Նարեկ
արքեպիսկոպոսին եւ ներկայութեամբ թաղական խորհուրդներու ընկերային
ցանցերու ներկայացուցիչներուն տեղի ունեցաւ աշխատանքային հաւաք մը։
Հանդիպումի սկզբնաւորութեան, առաջնորդարանի դիւանապետ
պրն. Ռաֆֆի Տէմիրճեան նշեց, որ առաջնորդարանը շուրջ երեք տարի առաջ
հաստատեց Տեղեկատուական բաժանմունքը, որպէսզի առաջնորդարանի
գործունէութեան տեղեկատուութիւնը ունենայ արդիականացած բնոյթ, եւ
որպէսզի առաջնորդարանի առօրեան աւելի հասանելի դառնայ հասարակութեան։ Ան աւելցուց, որ այս շրջագիծին մէջ համակարգումը էապէս կը
նպաստէ յաւելեալ արդիւնքի ձեռքբերման եւ կազմակերպուածութեան։ Այս
ծիրին մէջ, պրն. Տէմիրճեան յայտնեց, որ յառաջիկայ շաբաթներուն պիտի
իրականան վերապատրաստութեան ծրագիրներ, որոնց առաջինն է եկեղեցիներու ներկայացուցիչներու լուսանկարչական դասընթացքի կազմակերպումը։
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«Նպատակ Ունիմ Shakmat Քոնեակով Հայաստանը
Ճանաչելի Դարձնել Ամբողջ Աշխարհի Մէջ». Ալեքսիս
Օհանեանի Հարցազրոյցը Forbes-Ին

Հեղինակաւոր «Ֆորպզը» անդրադարձած է
ամերիկեան Reddit ընկերային կայքի հիմնադիր
Ալեքսիս Օհանեանի նոր նախաձեռնութեան՝ հայկական կոնեակի արտադրութեան՝ պնդելով, որ
Օհանեան կ’ուզէ Հայաստանը վերադարձնել ոգելից խմիչքներու միջազգային քարտէզ, իր նոր
քոնեակով՝ «Շախմատով»:
«Ֆորպզը» կը պատմէ. – «35-ամեայ Օհանեանը
կը սերի ցեղասպանութիւնը վերապրած հայերու
ընտանիքէ: 2010-էն՝ առաջին անգամ Հայաստան
այցելելէն ետք, ան կը մտմտար, թէ ինչպէս կրնայ
արժանին մատուցել հայրենիքին եւ Հայաստանէն
կտոր մը տանիլ իր հետ Միացեալ Նահանգներ:
Անցած տարի, ծանօթանալով քոնեակը ծիրանի
հետ ըմբոշխնելու հայկական աւանդոյթին, ան
որոշեց այն համաշխարհային դարձնել»:

«Հայերը իսկապէս կը հպարտանան հայկական
քոնեակով, սակայն, Հայաստանէն ու հայկական
համայնքէն դուրս որեւէ մէկը անոր մասին չի
գիտեր, ինչը իսկապէս ամօթ է», – ըսած է Օհանեանը՝ աւելցնելով – «Քոնեակ խմելը հայկական
սովորոյթ է, որ դարերու պատմութիւն ունի,
համայնքէն ներս այդ մասին բոլորը գիտեն ու կը
սիրեն: Սակայն, Ուինսթըն Չըրչըլէն բացի, ով
հայկական քոնեակի սիրահարն էր, այն չէ
տարածուած աշխարհով մէկ, ինչով ալ ես հիմա
կ’ուզեմ զբաղուիլ»:
«Ֆորպզին» տուած հարցազրոյցի ժամանակ
Օհանեանը նշած է, որ մանկութենէն սորված է
շախմատ խաղալ, եւ այդ հմտութիւնները հիմա կը
կ’իրառէ պիզնեսի մէջ: Պիզնեսի մէջ, ինչպէս եւ՝
շախմատի, իրական մարտահրաւէրը այն է, որ
գիտնաս՝ երբ պէտք է քայլդ առնես», – ըսած է
Օհանեանը, բացատրելով, թէ ինչու ներդրումային
այս ծրագիր հիմա սկսած է: – «Հայաստանը կ’արդիականանայ՝ խաղաղ յեղափոխութենէն ետք,
պատմութեան մէջ նոր էջ բացուած է», – ըսած է

ամերիկահայ գործարարը՝ պատմելով վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի հետ հանդիպման մասին: –

«Այդ իրօք հրաշալի հանդիպում էր, ամբողջ երկրին մէջ կայ զգացուող լաւատեսութիւն, որովհետեւ
աշխատանքը, որ ան ըրած է եւ կը շարունակէ, կը
նուազեցնէ կաշառակերութիւնը, զարգացում կ’ապահովէ, ինչը ոգեւորիչ է։ Հայերը կը բարգաւաճին
ողջ աշխարհին մէջ, եւ ուրեմն ճիշդ կ’ըլլայ, որ
բարգաւաճին նաեւ հայրենիքի մէջ», – նշած է
ամերիկահայ գործարարը:

Պատմելով քոնեակի արտադրութեան մասին՝
Օհանեանը «Ֆորպզին» ըսած է. – «Խաղողը պիտի ըլլայ բացառապէս հայկական, փայտը՝ կովկասեան կաղնիէն: Այդ պատճառով ալ որոշած
ենք համագործակցիլ Armenian Tree Project-ի
հետ՝ ցոյց տալու համար աշխարհին հայկական
լաւագոյն աւանդոյթները, ինչպէս նաեւ Հայաստանի բնական պաշարները: Քոնեակի հիմքը 23
տարուան հնացուած հումքն է, շատ բարձրորակ»,ըսած է Օհանեանը՝ ընդգծելով. – «Մեզի համար
շատ կարեւոր է, որ մարդոց առաջին ծանօթութիւնը
հայկական մշակոյթին ու պատմութեան ըլլայ
բարձրակարգ: Ես վստահեցուցած եմ Flaviar-ի
խումբին, որ ոչ մէկ բանի վրայ պիտի տնտեսենք,
որպէսզի «Շախմատի» համը իսկապէս անմոռանալի ու տպաւորիչ ըլլայ»:
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«Հայ Մամուլի
Տարի»
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան գահակալ Արամ Ա. Կաթողիկոս Նոր տարուան սեմին
լոյս ընծայած իր պատգամին մէջ կ'ըսէ. «... հայ
մամուլը իր էութեամբ ու կոչումով, գերազանցօրէն
առաքելութիւն է»: Եւ այս համոզումով 2019 տարին
կը հռչակէ «ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»:
Մամուլը, իր ընդհանրութեան մէջ, կ'ընդգրկէ
տպագիր ամէն բան, ի մասնաւորի գիրքն ու պարբերական հրատարակութիւնները: Հայ ժողովուրդի մշակութային պատմութեան մէջ ոսկետառով
դրոշմուած են Յակոբ Մեղապարտի եւ Յարութիւն
Քհն. Շմաւոնեանի անունները: Առաջինով ծնունդ
առաւ հայ տպագիր գիրքը (Վենետիկ, 1512) եւ
երկրորդով՝ հայ պարբերական մամուլը (Մատրաս,
1794):
Երկու պարագաներուն ալ, հայրենիքը՝ մայր
հողը, կորսուած էր համատարած խաւարի մէջ քաղաքական, տնտեսական, ապահովական եւ հասարակական ճգնաժամերու պատճառով: Եւ զարմանալի չէ, որ հայ ժողովուրդը , կեանքի եւ լոյս
կարօտ, իր ոգեղէն գոյութիւնը պահպանելու
համար կը փնտռէր ապահով վայրեր:
Բոլոր անոնք որ կը խորհին, թէ Յակոբ Մեղապարտն ու իր յաջորդները, Յարութիւն Շմաւոնեանն ու իր յաջորդները հետամուտ էին իրենց
համար ստեղծելու բարւոք կեանք մը, կը հետապընդէին շահադիտական նպատակներ,- ատենին
այդպէս խորհողներ եւ նոյնիսկ բանաւոր ու գրաւոր
արտայայտուողներ եղած են,- չարաչար կը սխալին: Թերեւս այդպիսի նպատակ հետապնդողներ
եղած են, որ արդար իրաւունք ըլլալէ չի դադրիր:
Սակայն, ջախջախիչ մեծամասնութիւնը անոնց,
գիտակից նուիրաբերումով լծուած են իրենց առաքելութեան՝ յանձն առնելով գերագոյն զոհողութիւններ՝ նիւթական, ֆիզիքական: Եղած են այնպիսիներ (Թէոդիկ, Հայկ Էկինեան), որոնք տպարանի
մէջ իրենց կատարած աշխատանքին ընթացքին
գտած են իրենց մահը:
Ինչպէս պատերազմի ընթացքին զինուորներ
կը դիմաւորեն գիտակից մահը, եւ զիրենք կը փոխարինեն նորերը, նոյնպէս ալ մեր տպագրիչներուն,
մամուլի խմբագիրներուն, աշխատաւորներուն
տարապայման գործը անխափան շարունակուած
է սերունդէ-սերունդ: Անհետացողներուն տեղ
նորեր եկած են դրօշը բարձրացնող:
Այսօր տպագիր գիրքն ու մամուլը ժամանցուած
նկատողներ կան: Նոյնիսկ անոնց անհրաժեշտութիւնը՝ աւելորդ նկատողներ: Ելեկտրոնիկ տարբերակին կողքին, տպագիր մամուլի անհրաժեշտութիւնը հարկ է որ շարունակուի: Երկուքին
համակեցութիւնը հնարաւոր է, ո՛չ մէկուն եւ ո՛չ
միւսին գերակայութեան հաշուոյն:
Հայ մամուլը ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ է:
Ուրեմն ամէն միջոցներով զօրակցինք այդ
առաքելութեան:
«ԿԱՄԱՐ» Պարբերաթերթի Խմբագրական
Աւելի վաղ գործարարը հաղորդած էր, որ
«Շախմատի» վաճառքէն ստացուելիք հասոյթի
մէկ մասը պիտի ուղղուի բարեգործական Armenia
Tree Project ծրագրին, որ վերջին 20 տարուան
ընթացքին 5,5 միլիոն ծառ տնկած է Հայաստանի
մէջ, վերականգնած անտառներն ու նպաստած
նոր աշխատատեղերու ստեղծման:
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ՆԱՄԱԿԱՆԻ

Հայրենի Èáõñ»ñ
¾ç 01

ՀՀ ԱԳ Նախարարը կը Վերահաստատէ՝ ԼՂ Հիմնախնդիրը Պէտք
է Լուծուի Բացառապէս Խաղաղ Ճանապարհով
կարողութիւնները, բայց կ՝ուզենք խաղաղ ճանապարհով յանգուցալուծել այդ գործընթացը»,- ըսած
է Մնացականեան:
Անդրադառնալով այն հարցին, թէ հնարաւո՞ր է,
որ Փետրուարին կայանալիք Միւնիխի անվտանգութեան համաժողովին ընթացքին հանդիպում
տեղի ունենայ իր եւ իր գործընկերոջ կամ ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ու Ատրպէյճանի
նախագահի միջեւ, Մնացականեան նշած է, որ այդ
հարցին եւ անվտանգութեան համաժողովին Փաշինեանի մասնակցութեան վերաբերեալ ոչինչ որոշւած է:

Լիբանանահայ Կեանք
Թաղական Խորհուրդներու Ընկերային Ցանցերու
Ներկայացուցիչներու Անդրանիկ Հաւաք
¾ç 05
Ապա դիւանատան քարտուղար տիկ. Սարին
Շէմէմեան ներկայացուց թաղականութիւններու ընկերային ցանցերու ներկայացուցիչներու աշխատանքներու համակարգման եղանակները: Ան շեշտեց, որ եկեղեցիներու դիմատետրի էջերը պէտք է
ունենան հասարակաց դիմագիծ, ուր պէտք է
հետեւողական դրութեամբ ներկայացուին ծուխի
քահանայ հայրերու, թաղական խորհուրդներու,
տիկնանց յանձնախումբերու, դպրաց դասերու,
կիրակնօրեայ դպրոցներու եւ այլ մարմիններու
աշխատանքները եւ ծրագիրները։ Աշխատանքային
պատկերացումի ներկայացումէն ետք, ներկաները
ներկայացուցին իրենց առաջարկները եւ մտահոգութիւնները։
Աւարտին, Նարեկ արքեպիսկոպոս գնահատեց
այս նախաձեռնութիւնը, եւ յոյս յայտնեց, որ համակարգման այս աշխատանքը տեղեկատուական
բնագաւառէն անդին եւս կ'իրականանայ բոլոր
մարզերուն մէջ, որպէսզի մեր գործունէութիւնը
աւելի կազմակերպուի եւ արդիւնաւորուի։ Նարեկ
արքեպիսկոպոս նշեց, որ եկեղեցին պէտք է ըլլայ
հոն, ուր որ ընկերութիւնը կը գտնուի, եւ երբ այսօր
երիտասարդութիւնը կը գտնուի ընկերային
հարթակներուն վրայ, ապա եկեղեցին եւս այդտեղ
իր ներկայութեամբ պէտք է հոգեւոր եւ ազգային

արժէքներուն շուրջ համախմբէ հաւաքականութիւնը։
Առաջնորդ սրբազանը շեշտեց, որ այսօր երիտասարդութիւնը մեր հոգեւոր իրականութեան կամըրջելու մեծ մարտահրաւէրի դիմաց կը գտնուինք,
եւ այս առնչութեամբ Երեքշաբթի օրերու գիշերուան
պատարագը, Աստուածաշունչի սերտողութիւնը,
ընկերային ցանցերու գործածութեան թափ տալը
եւ այլ ծրագիրներ կը միտին ստեղծել երիտասարդներուն մօտ համապատասխան մթնոլորտը եւ
հաղորդակից դառնալ անոնց մտահոգութիւններուն
եւ առաջարկներուն։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Յարգելի Պրն. Յակոբեան,
«Զարթօնք»-ի վերջին յաւելւածը յարգանքի տուրք մըն էր
Անժէլ Ճանճանեանի յիշատակին:
Ձեր խմբագրականը գնահատանքի սրտագին խօսք մըն էր՝
իր երկարամեայ վաստակին նուիրուած:
Յատկանշական էին Սեփեթճեանի եւ Տագէսեանի մէջբերումները, որովհետեւ անոնց
ընդմէջէն մենք հաղորդ դարձանք օրդ. Ճանճանճեանի մտածումներուն եւ հաւատամքներուն: Ցանկալի էր, որ նմանատիպ մէջբերումներ
աւելի շատ ըլլային հատորի մը մէջ: Կը հաւատամ, սակայն, որ այս յաւելուածէն կարելի է
ինչ-որ չափով շարադրել օրդ. Ճանճանեանի
ինքնակենսագրականը՝ տրուած ըլլալով, որ
այդտեղ նշուած են զանազան թուականներ, իր
պաշտպանած թեզին բովանդակութիւնը եւ
Հարվըրտ համալսարանին մէջ մասնակցած
դասընթացքներուն որոշ տեղեկութիւններ:
ԱԶԱՏՈՒՀԻ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
Պէյրութ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ
ՍՏԱՑԱՆՔ

ԿԱՄԱՐ Գրականութեան եւ
Գեղարուեստի Պարբերաթերթի
Թիւ 30 - 2018 թիւը

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ

30

2019

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ԼԵՒՈՆ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ
(1904 – 1968)
«Նաթիւրմորդ»

Լեւոն Թիւթիւնճեան թաշիզմի եւ թանձրացեալ
արուեստի հիմնադիրներէն է ու անոնց հեղինակներէն մէկը: Ան նաեւ Փարիզի գերիրապաշտներու
միութեան հիմնադիրներէն է:
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Վրաստանի Նախագահը Պատմած Է, Թէ Ե՛րբ Կը
Ցանկար Հանդիպիլ Թրամփի Հետ

Հովանաւորութեամբ

ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովին
Կազմակերպութեամբ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի Կեդրոնական Վարչութեան

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ
«ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ »
Կազմեց Եւ Խմբագրեց՝ ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Վրաստանի նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլին յայտարարած է, թէ կը
ցանկայ Տոնալտ Թրամփի հետ հանդիպիլ նախքան ԱՄՆ-ի եւ Ռուսիոյ
նախագահներուն նոր հանդիպումը: Իր խօսքով՝ Վրաստանի նախագահի
վարչակազմը արդէն նամակ ուղարկած է Ուաշինկթըն` աշխատանքային
հանդիպում ունենալու խնդրանքով, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:
«Հաւանական է, որ կայանայ Թրամփի եւ Փութինի հանդիպումը: Հանդիպումի օրակարգը տակաւին յայտնի չէ: Մեզի համար ամենագլխաւորը այն
է, որ մենք մինչ այդ հնարաւորութիւն ունենանք հանդիպելու ԱՄՆ-ի նախագահին հետ: Մենք պէտք է Թրամփը ծանօթացնենք մեր տեսլականներուն,
մեզի համար ցաւոտ հարցերուն, որպէսզի ան գիտնայ, թէ ի՛նչն է մեզի համար
ամենատագնապալին այդ բանավէճին մէջ»,- Զուրապիշվիլիի խօսքը կը
մէջբերէ Վրաստանի Առաջին ալիքը:
Ան յաւելած է, որ չի գիտեր, թէ ԱՄՆ-ի նախագահը ազատ ժամանակ
կ'ունենա՞յ արդեօք իրեն հետ հանդիպելու համար:
Զուրապիշվիլին նախագահի կարգավիճակով առայժմ միայն մէկ արտասահմանեան այց կատարած է Պրիւքսել, հաղորդած է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:

Հատորը Կը Ներկայացնէ՝ ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ՄՍԸՐԼԵԱՆ

Խօսք Կ'առնեն
ՀԲԸՄ-ի Նախագահ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ
Հատորին Խմբագիր ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Հրատարակուած Գիրքի Մակագրութիւն Եւ Հիւրասիրութիւն
Տեղի Կ'ունենայ Ուրբաթ, 1 Փետրուար 2019, Երեկոյեան Ժամը 8-Ին,
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ
ՀՐԱՒԷՐ

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
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