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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Պսակաձեւ Ժահրով վարակուած Առաջին
Հիւանդը Ամբողջութեամբ Բուժուած Է.
Առողջապահութեան Նախարարութիւն

Լիբանանի մէջ պսակաձեւ ժահրով վարակուած առաջին հիւանդը արդէն
առողջացած է: Անոր քննութիւնները այս իրողութիւնը ցոյց տուին: Այսպէս
յայտարարեց երէկ Լիբանանի Առողջապահութեան նախարարը:
Հիւանդը, որ վարակով վերադարձած էր Իրանի Քորմ քաղաքէն հիւանդանոցին մէջ պէտք եղած բուժման ընթացքէն անցնելէ ետք արդէն պիտի
վերադառնայ իր տունը այսօր:
Ան առաջին հիւանդն էր, որ գրանցուած էր Լիբանանի մէջ եւ ան այսօր
ընդհանուր թիւով 13 հիւանդներէն առաջինն է, որ բուժուած է:
Այլ դրական բանը, որ հաստատուեցաւ երէկ այն էր, որ ամբողջ օրը, ոչ
մէկ վարակուած հիւանդ արձանագրուեցաւ: Բան մը, որ դրական նշան կը
համարուի:

Տիապ Պանքերու Օգնութեան Կը Դիմէ Վերջնական
Որոշումէ Առաջ

Լիբանանի վարչապետ Հասսան Տիապ երէկ հանդիպում մը ունեցաւ
Լիբանանի Դրամատուներու Միութեան պատուիրակութեան մը հետ: Այս
հանդիպումը սկզբունքով խորհրդատուական վերջին հանդիպումն է, որ կը
կանխէ Կառավարութեան որոշումը $1.2 միլիառ ամ. տոլարի Eurobondի
վճարումի կամ վճարելէ հրաժարելու, որուն մասին որոշումը մը պէտք է
կայանայ շուտով:
Աղբիւրները նշեցին, որ Տիապ պանքերէն օգնութիւն խնդրեց այս հարցով:
Դրամատուներու Միութիւնը համաձայն գտնուած է պայմանաւ, որ կառավարութիւնը բանակցութիւններ յաջողեցնէ իր ապագայ վճարումներու
ժամկէտներուն եւ անոնց պայմաններուն հետ կապուած հարցերով:
Լիբանանեան Լուրերուն շար. Էջ 06
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Թիֆլիսի Մէջ Տեղի Ունեցած է Նիկոլ Փաշինեանի
եւ Սալոմէ Զուրապիշվիլիի Հանդիպումը

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի պաշտօնական այցը Վրաստան կը
շարունակուի: ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեան փոխանցած
տեղեկութիւններով՝ ՀՀ կառավարութեան ղեկավարը հիւրընկալուած է
Վրաստանի նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլիին:
Ողջունելով ՀՀ վարչապետը` տիկին Զուրապիշվիլին բարձր գնահատած
է երկու երկիրներու բարեկամական յարաբերութիւնները եւ նշած, որ
հանդիպումներուն քննարկուած հարցերն ու նախաձեռնութիւնները նոր
խթան պիտի հանդիսանան յարաբերութիւններու յետագայ զարգացման
ու ամրապնդման:
Շար. Էջ 07

Վարչապետ Փաշինեան Հանդիպում Ունեցած է
Համայն Վրաստանի Պատրիարք Իլիա Երկրորդի Հետ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
հանդիպում ունեցած է Համայն
Վրաստանի պատրիարք Իլիա
Երկրորդի հետ:
Վրաստանի հոգեւոր առաջնորդը
ողջունած է վարչապետ Փաշինեանի պաշտօնական այցը եւ
վստահութիւն յայտնած, որ անիկա
պիտի նպաստէ հայ-վրացական
կապերու յետագայ զարգացման:
«Մենք կ՛ապրինք դժուար ժամանակներու մէջ, բայց այդ դժուարութիւնները
մենք պէտք է յաղթահարենք միասին: Յոյս ունիմ, որ մեր եկեղեցիներու
յարաբերութիւնները պիտի շարունակեն եղբայրական ըլլալ եւ պիտի նպաստեն երկու ժողովուրդներու փոխգործակցութեան յետագայ զարգացման»,ըսած է Իլիա Երկրորդը:
Վարչապետ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտնած ջերմ ընդունելութեան
համար եւ նկատել տուած, որ առաջին անգամ Իլիա Երկրորդի հետ
հանդիպում ունեցած է 2018-ի Յունիսին, որմէ պահպանած է ջերմ
յիշողութիւններ: «Այս ընթացքին մեր յարաբերութիւններուն մէջ արձանագրուած է դրական շատ բան, մենք յաջողած ենք այնպէս ընել, որ
երկու երկիրներու յարաբերութիւնները շարունակեն զարգանալ»,- ըսած
է վարչապետը: Ան ընդգծած է, որ երկու ժողովուրդներու` քրիստոնէական
արժեհամակարգին հաւատարմութիւնը եւս մեծ դեր կը խաղայ քաղաքական
յարաբերութիւններուն մէջ: «Ձեր աւանդը մեծ է այդ գործին մէջ եւ որուն
համար կը ցանկամ շնորհակալութիւն յայտնել»,- ըսած է Փաշինեանը:
Շար. Էջ 08
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Մայր Աթոռում Սուրբ Էջմիածնում
Սկսուեց Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողովը
Մարտի 3-ին, նախագահութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ
ատենապետութեամբ Կ. Պոլսի
Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ արքեպիսկոպոս
Մաշալեանի, Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում սկսուեց Գերագոյն
հոգեւոր խորհրդի ժողովը:

Ժողովին հրաւիրուած էր մասնակցելու նաեւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան (ՀԲԸՄ) նախագահ Պերճ
Սեդրակեանը։
Ժողովը բացուեց Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի օրհնութեան խօսքով։
Ողջունելով աշխարհի տարբեր
երկրներից եւ Հայաստանից ԳՀԽ
հոգեւորական եւ աշխարհական
անդամների մասնակցութիւնը

Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի ժողովին` Նորին Սրբութիւնն ուրախութեամբ ընդգծեց, որ պատրիարքի
հանգամանքի մէջ առաջին անգամ
լինելով՝ ԳՀԽ ժողովին իր մասնակցութիւնն է բերում Կ. Պոլսի
Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ.
Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանը։
Այս առիթով Հայոց Հովուապետն
իր բարեմաղթանքներն ուղղեց Կ.
Պոլսի Պատրիարքին՝ հայցելով Տիրոջ
օգնականութիւնն ու զօրակցութիւնը վերջինիս առաքելութեան
արդիւնաւոր իրականացման, Կ.
Պոլսի Հայոց Պատրիարքական
Աթոռի պայծառութեան եւ պոլսահայութեան հոգեւոր կեանքի շինութեան համար։
Վեհափառ Հայրապետը ողջունեց
նաեւ ՀԲԸՄ նախագահ Պերճ
Սեդրակեանի մասնակցութիւնը
ժողովին՝ գոհունակութեամբ հաստատելով Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առաքելութեանը ՀԲԸՄ կողմից մշտապէս
ցուցաբերուող զօրակցութիւնը:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն անդրադարձ կատարեց ժողովի ընդարձակ օրակարգում ընդգրկուած
հարցերին, որոնք առնչւում են
ներեկեղեցական կեանքին եւ Հայոց
Եկեղեցուն ու ժողովրդին յուզող

զանազան խնդիրներին:
Նորին Սրբութիւնը, իր գնահատանքը յայտնելով ԳՀԽ անդամներին
Սուրբ Եկեղեցուն բերուող օգտակար
ծառայութեան համար, հայցեց Սուրբ
Հոգու առաջնորդութիւնը ժողովի
բարեյաջող եւ արդիւնաւէտ ընթացքի համար։
Քառօրեայ ժողովի օրակարգում
ընդգրկուած են Ազգային-եկեղեցական ժողովի կազմակերպական
աշխատանքների, Մայր Տաճարի
ամրակայման եւ հիմնանորոգութեան ընթացքի, այդ առիթով
կազմակերպուած համազգային

հանգանակութեան, ինչպէս նաեւ
Հայոց Եկեղեցու վարչական, կանոնական ու հովուական կեանքին եւ
կրթական ու սոցիալական առաքելութեանն առնչուող հարցեր:
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդին կը
ներկայացուի նաեւ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի 2019 թուականի
գործունէութեան տեղեկագիրը,
կը լսուեն հոգեւոր-վարչական
գործունէութեան զեկոյցը, ֆինանսական հաշուետուութիւնը եւ
վերստուգիչ յանձնախմբի տարեկան հաշուետուութիւնը:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Ընդունեց Հայաստանի Դեսպանը
Երեքշաբթի, 3 Մարտ 2020-ին,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին այցելեց Լիբանանի մօտ Հայաստանի դեսպան
Վահագն Աթաբէկեանը:
Վեհափառ Հայրապետին եւ

դեսպանին զրոյցը առաւելաբար
կեդրոնացաւ Հայաստան-Սփիւռք
գործակցութեան վրայ: Այս ծիրէն
ներս, Նորին Սրբութիւնը իր կարգ
մը մտահոգութիւնները փոխանցեց
դեսպանին:
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Թուրքիան Չի Կրնար ԼՂ Հիմնախնդրի Խաղաղ Կարգաւորման Գործընթացին Մէջ
Դերակատարութիւն Ունենալ. Աննա Նաղտալեան
Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին գործերու նախարարի
մամուլի խօսնակ Աննա Նաղտալեան պատասխանած է Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան
խաղաղ կարգաւորման վերաբերեալ Թուրքիոյ արտաքին գործոց
նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի
յայտարարութեան: «Արմենփրես»-ը
կը ներկայացնէ ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբի համանախագահներու հետ
Թուրքիոյ ԱԳ նախարարի հան-

դիպման վերաբերեալ հարցն ու ՀՀ
ԱԳՆ խօսնակի պատասխանը.
Հարց. Տեղի ունեցած է Թուրքիոյ
Արտաքին Գործոց նախարարին
հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի
համանախագահներուն հետ: Ինչպէ՞ս կը գնահատէք Թուրքիոյ
ներգրաւուածութիւնը ԼՂ խաղաղ
կարգաւորման գործընթացին մէջ:
Պատասխան. Արդէն իսկ եղած է
ՀՀ ԱԳ նախարարի համապատասխան անդրադարձը: Աւելցնենք, որ

Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդին
նկատմամբ ոչ բարեկամական
քաղաքականութեամբ, որ ԼՂ
հակամարտութեան ծիրէն ներս
կ՛արտայայտուի նաեւ Ատրպէյճանին ցուցաբերուող միակողմանի ռազմաքաղաքական աջակցութեամբ, Թուրքիան չի կրնար
ԼՂ հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման գործընթացին մէջ որեւէ
դերակատարութիւն ունենալ:
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Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Եւրոպա՝ Եւրոպայէն Դուրս
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Գործողութիւ՞ն, թէ Նուագահանդէս . . .

Ի՞նչ է տարբերութիւնը հիւանդանոցի
եւ հանդիսասրահի միջեւ։ Հաւանաբար
ընթերցողը պիտի զարմանայ թէ ինչպիսի՞
հարցում մըն է սա։ Բայց եթէ բացատրեմ,
պիտի անդրադառնայ ան՝ որ տեղին հարցում մըն է եւ որ կը կարօտի պատշաճ
բացատրութեան։ Հիմա թոյլ տուէք որ
գոհացնեմ ձեր հետաքրքրութիւնը։
Ուրեմն, այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Լոնտոնէն, որու King’s College
հիւանդանոցին մէջ վերջերս տեղի ունեցաւ շատ խրթին եւ նուրբ վիրաբուժական գործողութիւն մը։
Արդարեւ, 53 տարեկան ջութակահար մը՝ Տակմըր Թըրնըր անունով, 2013-ին
իմացած էր որ գլխուն մէջ ի գոյ էր դանդաղօրէն աճող ուռեցք մը։ Սակայն
վերջերս բժիշկները անդրադարձած էին որ այդ ուռեցքը սկսած էր արագօրէն
աճիլ եւ վտանգաւոր կերպով տարածուիլ։
Ուստի բժիշկները կը թելադրեն որ ան անմիջապէս ենթարկուի վիրաբուժական գործողութեան եւ հանել տայ, քաղցկեղային այդ ուռեցքը։ Ջութակահարը՝ որ 10 տարեկանին սկսած էր ջութակ նուագել, համամիտ կը գտնուի
եւ գործողութիւնը ընդառաջ կ՛երթայ։
Մինչեւ հոս ամէն ինչ բնական է եւ հասկնալի, բայց մնացեալը ՝ որ տեղի
կ՛ունենայ գործողութեան սենեակին մէջ, անբնական է եւ զարմանալի։
Բացատրեմ։
Դիտեցէք կցուած նկարը եւ ամէն ինչ կը պարզաբանուի ձեր աչքերուն
առջեւ, որքան որ ալ անհաւատալի թուի այդ։ Երբ բարդ այդ գործողութիւնը
կ՛աւարտի, բժիշկները կը սթափեցնեն ջութակահարը իր քունէն (anesthesia)
եւ կը խնդրեն որ ան նուագէ։ Ինչո՞ւ, որպէսզի վստահ ըլլան թէ գործողութիւնը
չէ վնասած անոր ձեռքերու շարժումը ղեկավարող ջիղերը։
Քէյումարս Աշխան՝ վիրաբուժը, յետ գործողութեան աւարտի մամլոյ ասուլիսին՝ կը բացատրէ թէ գիտնալով թէ որքան կարեւոր էր նուագելը հիւանդին
համար, պէտք էր համոզուէին թէ ան կարող էր նուագել, առաջ որ փակէին
անոր գլխուն վրայ՝ գործողութեան համար բացուած մասը։ Եւ ահա այսպէսով
տեղի ունեցաւ՝ առաջին անգամ ըլլալով, բարձր որակի ջութակահանդէս՝
հիւանդանոցի մը գործողութեան սենեակին մէջ։

Ձրի Համալսարանական Ուսու՞մ . . .

Հարաւային Քալիֆորնիոյ Համալսարանը (USC), հիմնուած 1880-ին,
համբաւաւոր ոչ-հանրային (private)
համալսարան մըն է (տես նկարը) որ կը
գործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Հոն կ՛ուսանին
20,000 ուսանողներ եւ որու այժմու
Նախագահն է Քարոլ Ֆօլթ։
Որպէս ոչ-հանրային համալսարան՝
անոր տարեկան կրթաթոշակը (56.225 տոլար) հասկնալիօրէն շատ աւելի
սուղ է, հանրային համալսարաններէն։ Օրինակի համար`հանրային
համալսարաններէն Քալիֆորնիոյ Լոս Անճելըսի համալսարանի (UCLA)
տարեկան կրթաթոշակն է 13,226 տոլար, իսկ Քալիֆորնիոյ Լոս Անճելըսի
նահանգային համալսարանի (California State University Los Angeles)
տարեկան կրթաթոշակն է 6,749 տոլար։
Սակայն վերջերս Նախագահ Ֆօլթ յայտարարութիւն մը ըրաւ ըստ որուն՝ ձրի
կրթաթոշակ պիտի յատկացուի այն ուսանողներուն, որոնց ընտանիքներու
տարեկան եկամուտը 80,000 տոլարէն նուազ է։ Սա իսկապէս հազուագիւտ
օգնութիւն մըն է նիւթապէս կարօտեալ աշակերտներուն համար, որոնք
համալսարան կ՛ուզեն յաճախել այս տարուան աշնան կիսամեայէն գամ գալ
տարուան գարնան կիսամեայէն սկսեալ։
Հոս տեղին է յիշել որ եթէ նոյնիսկ նիւթական օգնութեան կարօտ աշակերտներուն ծնողները բնակարանի տէր ալ ըլլան, այդ պիտի չազդէ անոնց
օգնութիւն տալու՝ համալսարանի որոշումին վրայ։
Բայց ինչո՞ւ այս քայլը կ՛առնէ համալսարանի Նախագահը։ Ան հետեւեալ ձեւով
կը բացատրէ իր որոշումին տուն տուող պատճառը։ «Մենք կ՛ուզենք տեսնել
որ մեր համալսարանի ուսումը կարելի ըլլայ տաղանդաւոր աշակերտներու
համար, որոնք կու գան մեզի ժողովուրդի զանազան խաւերէն։ Մենք կ՛ուզենք
շարունակել մեր կարողութիւնը ուսումը մատչելի դարձնելու համար բոլորին։
Կը կարծեմ որ մեր այս քայլը իր բարերար ազդեցութիւնը պիտի ունենայ՝
մանաւանդ գալիք սերունդներուն համար։»
Իցի՜ւ թէ հայրենիքի թէ սփիւռքի մեր համալսարաններն ալ հետեւէին
վերոյիշեալ որոշումին, ի փառք ու պատիւ մեր բիւրաւոր տաղանդաւոր
ուսանողներուն . . .
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մերիկեան լրատուական HuffPost հարթակը ուշագրաւ յօդուած մը
տպագրած է Եւրոպայէն դուրս գոյութիւն ունեցող «Եւրոպա»ին մասին:
Խօսքը աշխարհի այն քաղաքներուն մասին է, որոնք, Եւրոպայէն դուրս
ըլլալով, կը նկատուին եւրոպական շունչ ու ոգի կրող երկիրներ:
Կայքէջը կը գրէ. «Եթէ դուք չէք կրնար համակերպիլ սնունդի փոքր չափաբաժիններու, առանց սառոյցի խմիչքի, ֆութպոլային միտքերու հետ, ուրեմն
պարզապէս տարօրինակ անձնաւորութիւններ էք, որոնք կ՚ատեն Եւրոպան,
սակայն գաղտնօրէն կը հետեւին Եւրոպայի զարկերակին»:
Այդ առիթով HuffPost-ը կազմած է ցանկը աշխարհի ամենաեւրոպականացուած
քաղաքներուն, որոնք կը գտնուին Եւրոպայէն դուրս եւ եւրոպական շունչ
եւ բովանդակութիւն ունենալուն համար կը գրաւեն միլիոնաւոր մարդոց
ուշադրութիւնը:
Եւրոպան, իր հնագոյն հմայքով յաճախ գերած է աշխարհը եւ օրինակ դարձած՝
քաղաքներ կառուցելու եւ բնակավայրեր հիմնելու զանազան ծրագրերուն
ընթացքին: Սովորաբար եւրոպական քաղաքները ունին հոծ կառուցապատում,
քաղաքին կեդրոնը կ՚առանձնանայ միջնադարեան, իսկ ծայրամասերը՝ ժամանակակից շէնքերով: Եւրոպական քաղաքային ճարտարապետութեան բնորոշ է
նաեւ բարդ յատակագիծը, որ պատմական երկարատեւ զարգացման ընթացքին
յառաջացած է:
Ինչ կը վերաբերի ամերիկեան քաղաքներուն, ապա այսպիսի քաղաքները
կառուցապատուած են աւելի ցրիւ կերպով՝ հիմնականօրէն առանձնատուներով:
Ամերիկեան քաղաքներուն մէջ, միայն մեծ քաղաքներուն կեդրոնը՝ գործարար
շրջանը, կ՚առանձնանայ բարձրայարկ շէնքերով, դրամատուներու, պանդոկներու
եւ սպասարկման ասպարէզի այլ կառոյցներու կուտակումներով:
Բոլորովին տարբեր են ասիական նկատուող քաղաքներուն շինութիւնները.
քաղաքներուն ասիական ոճը ձեւաւորուած է զարգացած երկիրներուն մէջ,
կը զատորոշուի անսովոր խիտ, առաւելաբար ցած յարկերով շինուածքներով,
բարեկարգման ոչ այնքան բարձր մակարդակով: Ժամանակակից ճարտարապետութեան մէջ գոյութիւն ունին նաեւ արաբական, լատինա-ամերիկեան
եւ ափրիկեան քաղաքներու ոճ հասկացութիւնները:
Իբրեւ եւրոպական քաղաքներ, կայքէջը անջատած է զանազան երկրամասերու
մէջ հետեւեալ հինգ քաղաքները.
ՄՈՆԹՐԷԱԼ, ԳԱՆԱՏԱ
Եւրոպական ոճ ունեցող առաջին քաղաքը ամերիկեան կայքէջը նկատած
է Գանատայի մեծութեամբ երրորդ քաղաքը՝ Մոնթրէալը: Սալաքարերով
պատուած այս հետաքրքաշարժ քաղաքը ժամանակին գաղութացուած է
Ֆրանսայի եւ Մեծն Բրիտանիոյ կողմէ եւ հոն տակաւին զգալի է ֆրանսական
շունչը: Սկզբնապէս կոչուած է Վիլ-Մարի՝ Մարիամի քաղաք: Մոնթրէալ անունը
եկած է Մոն Ռուայալ (Արքայական լեռ) լերան անունէն, որ կը գտնուի քաղաքին
կեդրոնը, միջին ֆրանսերէնի մէջ անիկա կը հնչէ Մոնթ Ռէալ:
Այս քաղաքին մէջ կարելի է գտնել եւրոպական ոճով խնամուած այգիներ,
քաղաքային հրապարակներ եւ 18-րդ դարու ճակատային ընդգծուած մասերով
պերճաշուք մարզական շինութիւններ, ինչպէս նաեւ Նոթրը Տամ տաճարին
նմանող բազմաթիւ եկեղեցիներ: Քաղաքին մէջ միայն 350 այգի կայ, շուրջ
300 եկեղեցի, 15 կամուրջ:
Միաժամանակ, Մոնթրէալը Փարիզէն ետք աշխարհի երկրորդ ամենամեծ
ֆրանսախօս քաղաքն է:
Կայքէջը նշած է, որ Մոնթրէալի բնակիչները իրական ֆրանսացիներու նման,
քամահրանքով կը վերաբերին ամերիկացիներուն:
Աշխարհը փոխուած է անշուշտ եւ բազմաթիւ ուսումնասիրողներ այն կարծիքին
են, որ ամերիկացիներուն վերէն նայելու ֆրանսական կարծրատիպը արդէն
կոտրուած է: Մոնթրէալը ոչ միայն եւրոպական չափանիշերով քաղաքներուն
մէջ ամենաբարձր դիրքը կը զբաղեցնէ, այլ ամենաբարձր հորիզոնականները
կը զբաղեցնէ աշխարհի ամենայարմարաւէտ քաղաքներուն մէջ:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկ

Սիթի Յաղթեց Ռէալ Մատրիտին

Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկի վերջին 16 խումբերու հանգրուանի երթի մրցումները շարունակուեցան: 5-րդ մրցումին, Անգլիոյ «Չելսի»ն իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ Գերմանիոյ ախոյեան «Պայըրն Միւնիխ»ի դէմ: Թէեւ «Պայըրն»
ունէր որոշ տարածքային առաւելութիւն, սակայն առաջին կիսախաղին կոլ չի
նշանակուեցաւ: Երկրորդ կիսախաղին սկիզբը «Պայըրն»ի ջանքերը արդիւնքի
հասան: 51-րդ եւ 54-րդ վայրկեաններուն, Կնապրի նշանակեց, Լեվանտովսքիի
երկու փոխանցումներով: 76-րդ վայրկեանին, Լեվանտովսքի նշանակեց, Տէյվիզի
փոխանցումէն օգտուելով: 83-րդ վայրկեանին, «Չելսի»ի պաշտպան Մարքոս
Ալոնսօ կարմիր քարտ ստացաւ: «Պայըրն» տարաւ արժանի յաղթանակ մը:
Օրուան երկրորդ մրցումին, Իտալիոյ «Նափոլի»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
Սպանիոյ ախոյեան «Պարսելոնա»ի դէմ: Սպանական խումբը իր տարածքային
առաւելութիւնը չի կրցաւ օգտագործել «Նափոլի»ի պաշտպանութեան պատճառով: 30-րդ վայրկեանին, Մերթենս նշանակեց «Նափոլի»ի կոլը, Զիլյինսքիի
փոխանցումով: Երկրորդ կիսախաղին սկիզբը «Պարսելոնա» աշխուժացուց իր
յառաջապահ օղակը եւ Կրիզման 57-րդ վայրկեանին նշանակեց հաւասարութեան
կոլը, Նելսոն Սեմետոյի փոխանցումով: 89-րդ վայրկեանին, «Պարսելոնա»ի
Վիտալը ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: «Պարսելոնա» քայլ մը առաւ
դէպի քառորդ աւարտական:
7-րդ մրցումին, Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ Անգլիոյ
ախոյեան «Մանչեսթըր Սիթի»ի դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին առաջին
կիսախաղը աւարտեցաւ առանց կոլերու: Երկրորդ կիսախաղին սկիզբը «Ռէալ»ի
ջանքերը արդիւնքի հասան եւ 60-րդ վայրկեանին, Իսքօ նշանակեց, Վինիսիուս
Ժունիըրի փոխանցումով: Սակայն ասկէ ետք «Սիթի»ն սկսաւ աւելի վտանգաւոր
դառնալ եւ 78-րդ վայրկեանին, Կապրիէլ Խեսուս նշանակեց հաւասարութեան
կոլը, Տէ Պրոյնի փոխանցումով: Իսկ 83-րդ վայրկեանին, Տէ Պրոյն ստացաւ
տուգանային հարուածի իրաւունք, զոր կոլի վերածեց: 86-րդ վայրկեանին,
«Ռէալ» յաւելեալ հարուած մը ստացաւ, երբ Սերժիօ Ռամոս կարմիր քարտ
ստացաւ: «Մանչեսթըր Սիթի» մեծ քայլ առաւ դէպի քառորդ աւարտական:
Օրուան երկրորդ մրցումին, Ֆրանսայի «Օլիմփիք Լիոնէ»ն իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ Իտալիոյ ախոյեան «Եուվենթիւս»ի դէմ: Իտալական խումբը իր
տարածքային առաւելութիւնը չի կրցաւ օգտագործել «Լիոն»ի կուռ պաշտպանութեան պատճառով: 31-րդ վայրկեանին, Լուքաս Թուզար նշանակեց
«Լիոն»ի կոլը, Աուարի փոխանցումով: Երկրորդ կիսախաղին, մրցումին հաշիւը
չի փոխուեցաւ եւ «Օլիմփիք Լիոնէ» տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը: Ստորեւ
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Չելսի (Անգ.) – Պայըրն Միւնիխ (Գեր.) 0-3
- Նափոլի (Իտալ.) – Պարսելոնա (Սպ.) 1-1
- Ռէալ Մատրիտ (Սպ.) – Մանչեսթըր Սիթի (Անգ.) 1-2
- Օլիմփիք Լիոնէ (Ֆր.) – Եուվենթիւս (Իտալ.) 1-0

Իւրոբա Լիկ

Մխիթարեանի Կարեւոր Փոխանցումը
Եւրոպայի Իւրոբա Լիկի վերջին 32 խումբերու հանգրուանի դարձի մրցումները
լեցուն էին անակնկալներով: Հոլանտայի ախոյեան «Այաքս»ը թէեւ յաղթեց
Սպանիոյ «Խեթաֆէ»ին, սակայն երկու մրցումներու հաշիւով, դուրս մնաց:
Նոյն ճակատագրին արժանացաւ Անգլիոյ «Արսենալ»ը, որ յաղթելէ ետք
Յունաստանի մէջ, զիջեցաւ Անգլիոյ մէջ եւ դուրս մնաց: Իտալիոյ «Ռոմա»ն իր
դաշտէն դուրս հաւասարեցաւ Պելճիքայի «Կենթ»ին հետ եւ երկու մրցումներու
հաշիւով անցաւ յաջորդ հանգրուան: 25-րդ վայրկեանին, Տաւիտ նշանակեց
«Կենթ»ի կոլը, Պեզուսի փոխանցումով, մինչ 29-րդ վայրկեանին, Քլույվըրթ

նշանակեց հաւասարութեան կոլը, Մխիթարեանի փոխանցումով: Հայ մարզիկը
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: Իսկ «Մանչեսթըր Եունայթըտ»իր դաշտին վրայ
յաղթեց Պրունօ Ֆերնանտէշի 27-րդ վայրկեանի տուգանայինով, Իկհալոյի 34-րդ,
ՄաքԹոմինայի 41-րդ, Ֆրէտի 82-րդ եւ 90+3-րդ վայրկեաններուն նշանակած
կոլերով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սփորթինկ Պրակա (Փոր.) – Ռէյնճըրզ (Սկով.) 0-1, երթ.2-3
- Էսփանիոլ (Սպ.) – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ (Անգ.) 3-2, երթ.0-4
- Իսթամ. Պաշաքշեհիր (Թուր.) – Սփորթինկ Լ.(Փոր.) 4-1, երթ.1-3
- Փորթօ (Փոր.) – Պայէր Լեվերքուզըն (Գեր.) 1-3, երթ.1-2
- Պազըլ (Զուից.) – ԱՓՕԷԼ Նիկոսիա (Կիպ.) 1-0, երթ.3-0
- ԼԱՍՔ Լինց (Աւստ.) – ԱԶ Ալքմաար (Հոլ.) 2-0, երթ.1-1
- Մալմէօ ՖՖ (Շուէտ) – Վոլֆսպուրկ (Գեր.) 0-3, երթ.1-2
- Կենթ (Պել.) – Ռոմա (Իտալ.) 1-1, երթ.0-1
- Այաքս Ամսթերտամ (Հոլ.) – Խեթաֆէ (Սպ.) 2-1, երթ.0-2
- Սելթիք (Սկով.) – Քէօպենհավըն (Դան.) 1-3, երթ.1-1
- Սեւիյա (Սպ.) – ՍՖՐ Քլուժ (Ռում.) 0-0, երթ.1-1
- Արսենալ (Անգ.) – Օլիմփիաքոս Փիրէոս (Յուն.) 1-2, երթ.1-0
- Մանչեսթըր Եուն. (Անգ.) – Քլէօպ Պրիւժ (Պել.) 5-0, երթ.1-1
- Ինթէր Միլան (Իտալ.) – Լուտոկորէց (Պուլ.) 2-1, երթ.2-0
- Պենֆիքա (Փոր.) – Շախտիոր Տոնեցք (Ուքր.) 3-3, երթ.1-2
-Սալցպուրկ (Աւստ.) – Այնթրախթ Ֆրանք. (Գեր.) 2-2, երթ.1-4

Իւրոբա Լիկի 1/8-րդ Աւարտականի
Վիճակաձգութիւն
-Իսթամպուլ Պաշաքշեհիր (Թուր.) – Քէօպենհավըն (Դան.)
-Օլիմփիաքոս Փիրէոս (Յուն.) – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ (Անգ.)
-Ռէյնճըրզ (Սկով.) – Պայէր Լեվերքուզըն (Գեր.)
-Վոլֆսպուրկ (Գեր.) – Շախտիոր Տոնեցք (Ուքր.)
-Ինթէր Միլան (Իտալ.) – Խեթաֆէ (Սպան.)
-Սեւիյա (Սպան.) – Ռոմա (Իտալ.)
- ԼԱՍՔ Լինց (Աւստ.) – Մանչեսթըր Եուն.(Անգ.)
-Այնթրախթ Ֆրանք.(Գեր.) – Պազըլ 1893 (Զուից.)

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ Յաղթեց Պարսելոնային
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 26-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ տեղի ունեցաւ այս տարուան երկրորդ «Քլասիքօ»ն, 2-րդ դիրքը գրաւող
«Ռէալ Մատրիտ»ի եւ առաջատար «Պարսելոնա»ի միջեւ, Մատրիտի «Սանթիակօ
Պերնապեու» մարզադաշտին վրայ: Մրցումը ունէր հաւասարակշռուած ընթացք,
սակայն «Ռէալ» ունէր դիպուկ հարուածներու որոշ առաւելութիւն: 71-րդ
վայրկեանին, Վինիսիուս Ժունիըր նշանակեց «Ռէալ»ի առաջին կոլը, Քրուսի
փոխանցումէն օգտուելով: Երկրորդ կիսախաղին, «Պարսելոնա» Վիտալը
փոխարինեց Պրեյթվեյթով, Արթուրը՝ Ռաքիթիչով եւ Կրիզմանը՝ Անսու ֆաթիով,
սակայն ապարդիւն: Մրցումի 90+2-րդ վայրկեանին, Տիազ, Քարվախալի
փոխանցումը կոլի վերածեց: «Ռէալ Մատրիտ» յաղթեց եւ գրաւեց առաջատարի
դիրքը: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ռէալ Սոսիետատ – Ռէալ Վայատոլիտ 1-0
- Վալենսիա – Ռէալ Պեթիս 2-1
- Սեւիյա – Օսասունա 3-2, - Մայորքա – Խեթաֆէ 0-1
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Վիյարէալ 1-0
- Էսփանիոլ – Աթլեթիքօ Մատրիտ 1-1
- Ռէալ Մատրիտ – Պարսելոնա 2-0
Դասաւորում.1)Ռէալ Մատրիտ 56 կէտ +31, 2)Պարսելոնա 55 կէտ +31, 3)
Սեւիյա 46 կէտ +10, 4)Խեթաֆէ 45 կէտ +12, 5)Աթլեթիքօ Մատրիտ 44 կէտ +10:

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Լիվըրփուլ Կրեց Իր Առաջին Պարտութիւնը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 28-րդ
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին,
19-րդ դիրքը գրաւող «Ուաթֆըրտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար
«Լիվըրփուլ»ի դէմ: Առաջատարը թէեւ ունէր տարածքային առաւելութիւն,
սակայն «Ուաթֆըրտ» աւելի արդիւնաւէտ ձեւով գործող կազմն էր եւ Սենեկալցի
Սարր 54-րդ, 60-րդ եւ Տինի 72-րդ վայրկեաններուն արձանագրեցին կոլերը
ու «Լիվըրփուլ» կրեց իր առաջին պարտութիւնը այս տարեշրջանին: Ստորեւ
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Նորիչ Սիթի – Լեյսթըր Սիթի 1-0

05

âáñ»ùß³µÃÇ / 04.03.2020

ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

- ԱՖՍ Պորնմըթ – Չելսի 2-2, - Ուաթֆըրտ – Լիվըրփուլ 3-0
- Էվըրթըն – Մանչեսթըր Եուն. 1-1
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ 2-3
Դասաւորում.1)Լիվըրփուլ 79 կէտ +44, 2)Մանչեսթըր Սիթի 27 մ 57 կէտ +39, 3)
Լեյսթըր Սիթի 50 կէտ +26, 4)Չելսի 45 կէտ +8, 5)Մանչեսթըր Եուն. 42 կէտ +12:

Անգլիոյ Լիկայի Բաժակ

Մանչեսթըր Սիթի Շահեցաւ Իր 7-րդ Տիտղոսը

Իտալիոյ ախոյեանութիւն

Մխիթարեան Կոլի Եւ Փոխանցումի
Հեղինակ
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 26-րդ հանգրուանի մրցումներուն
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Լացիօ Ռոմա – Պոլոնիա 2-0
- Նափոլի – Թորինօ 2-1
- Լեչչէ – Աթալանթա Պերկամօ 2-7
- Քալիարի – Ռոմա 3-4
5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն շարունակեց իր յաղթարշաւը, երբ իր դաշտէն
դուրս յաղթեց 11-րդ դիրքը գրաւող «Քալիարի»ին, Քալինիչի 19-րդ, 41-րդ,
Քլոյվըրթի 64-րդ եւ Մխիթարեանի 81-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով:
Մխիթարեան, Քալինիչ եւ Քոլարով կատարեցին մէկական փոխանցում: Կոլառատ մրցումին, «Քալիարի»ի կոլերը նշանակեցին Ժոայօ Փետրօ 28-րդ, 89-րդ
եւ Փերեյրօ 75-րդ վայրկեաններուն: «Ռոմա» 45 կէտով պահեց իր դիրքը:

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ-ի Ախոյեանութիւն

Պաքս Ապահովեց Փլէյ Օֆի Տոմսը

Անգլիոյ Լիկայի բաժակի աւարտական մրցումը տեղի ունեցաւ Լոնտոնի
«Ուեմպլի» մարզադաշտին վրայ 17-րդ դիրքը գրաւող «Ասթըն Վիլլա»ի եւ
2-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ի միջեւ, 82 հազար մարզասէրներու
ներկայութեան: «Սիթի»ն ունէր տարածքային եւ դիպուկ հարուածներու որոշ
առաւելութիւն: 20-րդ վայրկեանին, Սերժիօ Ակուերօ նշանակեց «Սիթի»ի
առաջին կոլը, Ֆոտընի փոխանցումով: 30-րդ վայրկեանին, Ռոտրի Հերնանտէզ
նշանակեց խումբին երկրորդ կոլը, Կիւնտողանի փոխանցումէն օգտուելով: Միայն
41-րդ վայրկեանին, Սամաթթա հաշիւը դարուց 2-1, Էլ Ղազիի փոխանցումէն
օգտուելով: «Մանչեսթըր Սիթի» յաղթանակ տարաւ եւ շահեցաւ իր 7-րդ Լիկայի
բաժակի տիտղոսը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Ասթըն Վիլլա – Մանչեսթըր Սիթի 1-2
Մրցաշարքը սկսած է 1960 թուականին եւ անոր կը մասնակցին Անգլիոյ
ֆութպոլի Լիկայի անդամ 92 խումբերը: «Լիվըրփուլ» այս տիտղոսը շահած
է 8 անգամ, «Ասթըն Վիլլա», «Մանչեսթըր Եունայթըտ» եւ «Չելսի»՝ 5-ական
անգամ ու 18 այլ ակումբներ:

Անգլիոյ Բաժակ

Արսենալ Յաղթական
Շաբթուան ընթացքին սկսան Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 16 խումբերու
հանգրուանի մրցումները: Առաջին մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ
արդիւնքը.
- Փորցմըթ (Գ.Դաս.) – Արսենալ 0-2
«Արսենալ» յաղթանակ տարաւ Փափասթաթոփուլոսի 45+4-րդ եւ Նքեթիայի
51-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Նելսըն կատարեց մէկ փոխանցում:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Միւնիխ Յաղթեց Հոֆընհայմին
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ, Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 8-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար «Պայըրն Միւնիխ»ի դէմ: Ադամեան
բացակայեցաւ այս մրցումէն վնասուածքի պատճառով: «Պայըրն» իր տարածքային եւ դիպուկ հարուածներու առաւելութիւնը օգտագործեց եւ նշանակեց
Կնապրիի, Քիմիչի, Զիրքզիի, Քունիոյի՝2 եւ Կորեցքայի միջոցով: Մուլըր կատարեց
երկու փոխանցում, Թոլիսօ՝ մէկ: Այս հանգրուանին ցարդ ադձանագրուեցան
հետեւեալ արդիւնքները:
- Հոֆընհայմ – Պայըրն Միւնիխ 0-6
- Պորուսիա Տորթմունտ – Ֆրայպուրկ 1-0
- Աուկսպուրկ – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 2-3
- Քէօլն – Շալքէ04 3-0, - Ունիոն Պերլին – Վոլֆսպուրկ 2-2
- ՌՊ Լայփցիկ – Պայէր Լեվերքուզըն 1-1
Դասաւորում.1)Պայըրն 52 կէտ +45, 2)Լայփցիկ 49 կէտ +36, 3)Պորուսիա
Տորթմունտ 48 կէտ +34, 8)Հոֆընհայմ 34 կէտ -8:

ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումներուն, Արեւելեան շրջանի առաջատար «Միլուոքի Պաքս» դարձաւ առաջին խումբը, որ
ապահովեց իր տոմսը փլէյ օֆի հանգրուանի մրցումներուն: Այս հանգրուանին
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Շարլոթ Հորնէց – Միլուոքի Պաքս 85-93
- ԼԱ Քլիփըրզ – Ֆիլատելֆիա 76րզ 136-130
- Տենվըր Նակէց – Թորոնթօ Ռեփթըրզ 133-118
- Նիւ Օրլէանզ Փելիքընզ – ԼԱ Լէյքըրզ 114-122
- Պոսթըն Սելթիքս – Հիւսթըն Ռոքէց 110-111 յետ երկրձգ.
- Մայամի Հիթ – Պրուքլին Նէց 116-113
Արեւ.շրջանի դասաւորում.1)Պաքս 52 յաղթ – 8 պարտ. 2)Ռեփթըրզ 42-18, 3)
Սելթիքս 41-18, 4)Հիթ 38-22:
Արեւմտ.շրջանի դասաւորում.1)Լէյքըրզ 46 յաղթ – 13 պարտ. 2)Նակէց 41-19,
3)Քլիփըրզ 41-19, 4)Ռոքէց 39-20:

Թենիս

Նատալ, Ճոքովիչ Եւ Սապալենքա
Տիտղոսակիր
-Տուպայի տղոց 500 կէտնոց թենիսի մրցաշարքի աւարտական մրցումին
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Ն.Ճոքովիչ (1) – Ս.Ցիցիփաս (2) 6-3, 6-4
Այս արդիւնքին հիամն վրայ, առաջին դասուած սերպ Նովաք Ճոքովիչ շահեցաւ
տիտղոսը, յաղթելէ ետք երկրորդ դասուած յոյն Սթեֆանոս Ցիցիփասին: Քառորդ
աւարտական հանգրուանին, Ճոքովիչ յաղթած էր հայազգի Կարէն Խաչանովին:
-Մեքսիքայի Աքափուլքօ քաղաքի տղոց 500 կէտնոց թենիսի մրցաշարքի
աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Ռ.Նատալ (1) – ԹԼեյլըր Ֆից 6-3, 6-2
Այս արդիւնքին հիման վրայ, առաջին դասուած սպանացի Ռաֆայէլ Նատալ
շահեցաւ իր երկրորդ «Աքափուլքօ»ի տիտղոսը:
-քաթարի մայրաքաղաք Տոհայի կիներու թենիսի մրցաշարքի աւարտական
մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Ա.Սապալենքա (9) – Փ.Քվիթովա (8) 6-3, 6-3
Այս արդիւնքին հիման վրայ, 9-րդ դասուած պելառուս Արինա Սապալենքա
շահեցաւ իր 6-րդ տիտղոսը, յաղթելէ ետք 8-րդ դասուած չեխ Փեթրա Քվիթովային:

Հեծելարշաւ
Էմիրութեան Շրջավազք

Եէյց Շահեցաւ Տիտղոսը
Արաբական Միացեալ Էմիրութեան մէջ աւարտեցաւ տարեկան հեծելարշաւի
շրջավազքը, որուն մաս կազմեցին ճամբու մրցումի առաջնակարգ վարպետներ:
Եօթ հանգրուան ետք ընդհանուր դասաւորումը ունէր հետեւեալ տեսքը.
1)Ատան Եէյց-Բրիտանիա, Միշըլթըն-Սքոթ, 20:35:04 ժամ
2)Թատէյ Փոկացար-Սլովենիա, Թիմ Էմիրեյց, 1:01 վյրկ.ուշ
3)Ալեքսէյ Լուցենքօ-Ղազախստան, Ասթանա Փրօ, 1:33 վյրկ.ուշ:
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Եւրոպա՝ Եւրոպայէն Դուրս
Սկիզբը Էջ 03
Monocle Magazine ամսագիրը, օրինակ, քաղաքը կոչած է Գանատայի մշակութային քաղաք, իսկ ԻՒՆԷՍՔՕ-ն Մոնթրէալը կոչած է ձեւաւորումի քաղաք: 70-ական
թուականներու կէսերուն, զիջելով տնտեսական մայրաքաղաքի տիտղոսը
Թորոնթոյին, Մոնթրէալը կը մնայ Գանատայի կարեւոր արդիւնաբերական,
գործարար եւ մշակութային կեդրոնը:
ՄԵԼՊՈՒՌՆ, ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ
Աւստրալիոյ մշակութային մայրաքաղաք նկատուող Մելպուռնը նոյնպէս
յաճախ Փարիզին կը նմանցնեն: Նոյնիսկ կասկած չկայ, որ Եարա գետին վրայի
փոքրիկ կամրջակները կը յիշեցնեն Փարիզի Pont de l’Archevêché կամուրջը:
Սիրահարներու ամրոցները մէկ կողմ ձգելով, եւրոպական շունչը Մելպուռնի մէջ,
մանաւանդ կը զգացուի բացօթեայ սրճարաններու ծառաշատ պուրակներուն եւ
հանրակառքերուն շնորհիւ, իսկ բացօթեայ սրճարաններուն մէջ է, որ գոյութիւն
ունի Եւրոպային բնորոշ սրճելու իսկական մշակոյթը:
Հարկ է նշել, որ 2015 թուականին The Economist ամսագիրը հինգերորդ անգամ
անընդմէջ Մելպուռն քաղաքը ճանչցած է բնակելու համար երկրագունդի
ամենայարմարաւէտ քաղաքը: Եւրոպական նկատուող այս քաղաքը ծանօթ է
իր վիքթորիական եւ ժամանակակից ճարտարապետութիւններու համադրութեամբ, բազմաթիւ զբօսայգիներով եւ այգիներով, բազմադէմ եւ բազմազգ
բնակչութեամբ: Ցաւօք, Աւստրալիոյ նշանաւոր հրդեհներուն հետքերը հասած
են նաեւ Մելպուռն եւ արբանեակէն կատարուած որոշ լուսանկարներու մէջ
օրին կը տեսնուէր քաղաքին վրայ նստած թանձր ծուխը, բայց այդ մէկը չէ
խանգարած քաղաքին՝ կրկին վերականգնելու իր հնամենի հմայքը:
ՊՈՍԹԸՆ, ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ
Պոսթընի մեծ մասին մէջ, ուր կը զգացուի հինի եւ նորի լարուածութիւնը,
զարմանալիօրէն զգալի է նաեւ Եւրոպայի շունչը, որուն համար քաղաքը
պարտական է իր գաղութային հարուստ մշակոյթին: Ինչպէս Լոնտոնի մէջ,
ուր Թէյմզ գետի երկայնքով վեր կը բարձրանան Շարտ եւ Սենթ Մերի Էքս
երեսուն աշտարակները, Պոսթընի Չարլզ գետին մօտ կը գտնուին Քոփլին եւ
Prudential Center-ը: Սալապատուած եւ լայն փողոցներով, երբեմն չափազանց
դանդաղաշարժ հանրային երթեւեկով այս քաղաքը դիւրին է շրջանցել. անոր
տերեւազարդ թաղամասերը ունին պատմական հետաքրքաշարժ յիշողութիւն:
Պոսթընը յայտնի է նաեւ նոր Անգլիա անունով եւ Միացեալ Նահանգներու
Նոր Անգլիա շրջանի ամենամեծ քաղաքն է: Հիմնադրումէն՝ 1630 թուականէն
քանի մը տարի ետք քաղաքին մէջ բացուած է առաջին անգլիալեզու
քոլեճը՝ Հարուըրտի համալսարանը: Քաղաքին մէջ շատ են եւրոպական ոճով
շինութիւնները, որոնցմէ մէկը 15-րդ դարու Վենետիկեան Պարպարօ պալատի
նմանութեամբ կառուցուած շէնքն է: Շէնքին մէջ կը գործէ Իզապելլա Սթիուըրտ
Քարթնըրի արուեստի հաւաքածոյի թանգարանը:
Այստեղ գտնուող բազմաթիւ քաղաքային այգիներէն մէկը Հայկական ժառանգութեան այգին է, որ սիրելի զբօսավայր մըն է քաղաքի բնակիչներուն եւ
զբօսաշրջիկներուն համար: Հայկական ժառանգութեան այգիին ինքնատիպ
լաբիւրինթոսը՝ բաւիղը կը գրաւէ շատերը եւ եւրոպական այգի մը կը յիշեցնէ:
Պոսթընի հնաբնակներուն մէջ միշտ կը շեշտուի հայերուն անունը: Հայերը
հոս բնակութիւն հաստատած են 1880-ական թուականներուն: Մինչ այդ,
կը յիշուի 1682 թուականին այստեղ հաստատուած հունգարահայ Ստեփան
Զատորին անունը: 1890 թուականին Սարգիս Շաղլեան Պոսթընի մէջ հիմնած
է շաքարեղէգի գործարան, որ Գալիֆորնիոյ մէջ մասնաճիւղեր ունեցած է:

ԿՈՒԱՆԱԽՈՒԱՏՕ, ՄԵՔՍԻՔՕ
Շատերու պնդմամբ, Կուանախուատոն աշխարհի ամենատեսարժան ժառանգութիւն ունեցող քաղաքն է, ուր ակնյայտ է իրական եւրոպական շունչը: Նախկին
հանքափորական քաղաքին շքեղ առանձնատուները, սալաքարերով պատուած
փողոցները եւ լաւ պահպանուած գաղութային կեդրոնը կը յիշեցնեն 17-րդ
դարու սպանական քաղաք: Եւրոպայի քաղաքներու հիմնական փողոցներուն
պէս հոս ալ փողոցները նեղլիկ են, ոլորուն եւ քալելու համար քիչ մը անյարմար:
Բայց այս նեղլիկ փողոցներն են, որ յաճախ հմայիչ եւ մտերիմ կը դարձնեն հին
քաղաքները: Քաղաքին որոշ եկեղեցիները ԻՒՆԷՍՔՕ-ի ուշադրութեան տակ են
որպէս Ամերիկայի մէջ պարոք ոճի ճարտարապետութեան լաւագոյն նմոյշներ:
Կուանախուատօ քաղաքին մէջ կը գտնուի Խուարես պատմական թատրոնը,
որ կառուցուած է հին հռոմէական եւ յունական ճարտարապետութեան շունչով:
Աստիճաններով բարձրանալու միջոցին կը բացուի տասներկու սիւներու շարքը,
որ կը յիշեցնէ Հռոմի պանթէոնը: Շէնքին տանիքը տեղադրուած են յունական
դիցաբանութենէն ութ պրոնզեայ արձաններ:
Կուանախուատոն նոյնանուն ազատ եւ ինքնիշխան նահանգին մայրաքաղաքն
է: Այս գեղեցիկ եւ դիտարժան քաղաքը կը նկատուի ոտքով զբօսնելու համար
աշխարհի լաւագոյն քաղաքներէն, իսկ քալելը հոս ընդունուած է նաեւ ուրիշ
պատճառով՝ երթեւեկութեան միջոցներուն մեծ մասը նետուած են ստորգետնեայ
փապուղիներուն եւ ներքնուղիներուն մէջ:
Հետիոտնի համար յարմարաւէտ քաղաք ըլլալէն զատ, անիկա մեծապէս
ուշադրութիւն կը գրաւէ քաղաքի շինութիւններուն, ագարակատուներուն
գոյներով: Հոս բազմաթիւ տաճարներ, պալատներ եւ շատ հետաքրքրական
պատմական վայրեր կան: Կուանախուատոն նաեւ ինքնահռչակ կերպով
յայտարարուած է որպէս աշխարհի «Համբոյրի մայրաքաղաք»ը: Քաղաքին
մէջ ազատ համբոյրը սովորական երեւոյթ է եւ երբ քաղաքագլուխներէն մէկը
փորձած է համբոյրները սահմանափակել հասարակական վայրերուն մէջ,
քաղաքը ոտքի ելած է եւ որպէս հետեւանք նոյն քաղաքապետը բոլորովին
հակառակ որոշում ընդունած է եւ քաղաքը նկատած՝ համբոյրի կեդրոն:
ՔԷՊԷՔ, ԳԱՆԱՏԱ
Մոնթրէալին պէս Քէպէքի մէջ եւս նկատելի է զօրեղ ֆրանսական շունչ: Այդ
մէկը միայն քաղաքաբնակներուն ֆրանսախօս ըլլալով չէ որ պայմանաւորուած
է: Քաղաքը շրջապատող ամրոցանման պատերը՝ առասպելական Chateau
Frontenac-ը, կը յիշեցնեն ճարտարապետութեան պարոք եւ NouvelleFrance
ոճերը, որոնք ամէնուր գերակշռող են: Քաղաքին մէջ զբօսնելու ժամանակ
ամէն քայլափոխի կարելի է հանդիպիլ Ֆրանսայի եւ Բրիտանիոյ բազմաթիւ
մարտերուն մասին պատմող յուշատախտակներու: 2008 թուականին Քէպէքը
մեծ շուքով տօնեց հիմնադրման 400-ամեակը՝ ընդգծելով Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ ֆրանսական քաղաքակրթութեան օրրան ըլլալը:
Քաղաքը յայտնի է իր պատմական թաղամասով, թանգարաններու մեծ
թիւով եւ մշակութային հաստատութիւններով: Զայն կը կոչեն «Թատրոններու
քաղաք»: Միաժամանակ քաղաքը, իր պատմութեան ընթացքին, ունեցած
է մայրաքաղաքային հարուստ գործառոյթներ. իր աւելի քան 400-ամեայ
պատմութեան ընթացքին Քէպէքը միշտ եղած է մայրաքաղաք: 1608 թուականէն
1627 թուականը եւ 1632 թուականէն 1763 թուականը եղած է ֆրանսական
Գանատայի եւ ամբողջ Նոր Ֆրանսայի մայրաքաղաքը: 1763 թուականէն
1791 թուականը եղած է Քէպէք երկրամասի մայրաքաղաքը: 1791 թուականէն
1841 թուականը եղած է Ստորին Գանատայի մայրաքաղաքը, իսկ 1852
թուականէն 1856 թուականը եւ 1859 թուականէն 1866 թուականը՝ Գանատայի
նահանգային մայրաքաղաքը: 1867 թուականէն ի վեր անիկա Քէպէք նահանգի
մայրաքաղաքն է:
«Ժամանակ»/Պոլիս

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ի՞նչ Քայլեր Կ՛առնեն Պէյրութ Ապրող Լրագրողները Պայքարելու Համար
Պսակաձեւ Ժահրին Դէմ
Լիբանանցի հեռուստակայաններ եւ լրագրողներ նոյնպէս հեռու չեն այն
բոլորէն, ինչ կը կատարուի Լիբանանի մէջ, մանաւանդ պսակաձեւ ժահրին
Լիբանան հասնելէ ետք: Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք» վկայակոչելով «Ալ Ախպար» թերթը: Աղբիւրը կը նշէ, որ լիբանանեան կայաններու
պատասխանատուներ նոյնպէս դիմած են նախազգուշական միջոցներու`
կանխելու համար ժահրով վարակումը։ Որոշ կայաններ. օրինակ, կատարած
են նկատելի քայլեր, խուսափելու վարակէն, մանաւանդ որ թղթակիցները
անմիջականօրէն կը հաղորդակցին վարակը կրող մարդոց հետ:
Այս նիւթի կապակցութեամբ, Պէյրութի Քոլա շրջանի մէջ, «Ալ-Ժատիտ»
հեռուստակայանի մուտքին, պատասխանատու մը նշանակուած է ստուգելու ներս մտնողներու ջերմութիւնը եւ անոր հիման վրայ վերաբերելու
աշխատակիցներուն կամ այցելու հիւրերուն հետ: Իսկ թղթակից Ռաշէլ Քարամ
ուշագրաւ քայլով մը, ենթարկուած է պսակաձեւ ժահրի քննութեան: Ոմանք
ենթադրած են, որ ան դիմած է այդ քայլին, այն պատճառով, որ ան մասնակցած է Ռաֆիք Ալ-Հարիրիի անուան պետական հիւանդանոցէն կատարուած
ուղիղ հեռասփռումներուն, հիւանդանոց մը որ այսօրուան դրութեամբ կը
համարուի Լիբանանի մէջ պսակաձեւ ժահրէն վարակուածներ բուժելու

գլխաւոր եւ միակ կեդրոնը։ Քարամ, աւելի ուշ իր Թուիթըրեան էջով գրած
է, որ քննութեան արդիւնքը բացասական էր: MTV հեռուստակայանի մէջ
ալ իրավիճակը չի տարբերիր այլ հեռուստակայաններէ, որոնք ձեռնարկած
են կանխարգելիչ միջոցներ, բայց այստեղ նաեւ ձեռք մաքրող հականեխիչ
նիւթեր դրուած են հաստատութեան մուտքերուն ու ելքերուն:
LBCI հեռուստակայանի հականեխման քայլը անհատական էր, բայց կարեւոր
էր, որ աշխատակիցները հետեւին անոր:
Իսկ Al-Mayadeen հեռուստակայանէն խումբ մը լրագրողներ իրենք զիրենք
ենթարկած են «կանխազգուշացում-մեկուսացման», յատկապէս որ անոնցմէ շատեր վերջերս այցելութիւն տուած են Իրանի իսլամական հանրապետութիւն։ Իր հերթին, լրագրող Ահմետ Ապտուլլահը հրապարակած է
տեսանիւթ մը, ուր յայտարարած է թէ ան երկու շաբաթ առողջապահական
հսկողութեան տակ պիտի մնայ, նշելով նաեւ, որ իր մօտ պսակաձեւ ժահրի
ոչ մէկ ախտանիշ երեւցած է։ Կը նշուի նաեւ, որ «Ալ Մայատին» կայանի
գլխաւոր տնօրէնի պաշտօնը վարող Ղասսան Պըն Ժըտոն եւ իր որդին,
նոյնպէս կը կը գտնուին առողջապահական հսկողութեան տակ, տրուած
ըլլալով, որ ան նոյնպէս վերջերս այցելած էր Թեհրան։
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

«Սանթա Մարիա» Բուժարանին Մէջ
Մատուցուեցաւ Ս. Պատարագ

Եկեղեցին Հայկական

Երեքշաբթի, 3 մարտ 2020-ին, «Սանթա Մարիա»
բուժարանի Աննայայի կեդրոնին մէջ տեղի
ունեցաւ Ս. պատարագ, նախագահութեամբ
Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ հոգեշնորհ Տ.
Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանի։ Ս. պատարագը
մատուցեց արժանաշնորհ Տ. Նարեկ աւ. քհնյ.
Հէճինեան, մասնակցութեամբ Յակոբ քհնյ.
Պզտիկեանին։ Արարարողութեան բուժարանի
մէջ հաստատուած հայ անհատներու կողքին
ներկայ էին նաեւ ենթականերու անմիջական
պարագաները, որոնք Առաջնորորդանի ընկերային բաժանմունքի ճիգերով այցելեցին կեդրոն։
Ս. պատարագին ներկայ էին նաեւ բուժարանի
տէր եւ տնօրէն պրն. Ժոզէֆ Հարըպ, թեմի
Ազգային վարչութեան ատենապետ պրն.
Րաֆֆի Սիսլեան եւ Ազգային առաջնորդարանի
ներկայացուցիչները։
Արարողութեան աւարտին Հայր Անանիա ծ.
վրդ. Գուճանեան նշեց, որ «Սանթա Մարիա»
բուժարանի տնօրէնութիւնը իր բոլոր ճիգերը
ի գործ կը դնէ օգտակար դառնալու հոգեկան,
ֆիզիքական եւ մտային դժուարութիւններ
ունեցող հայերուն՝ խնամքով եւ նուիրուածութեամբ մօտենալով իրաքանչիւրին։ Ան
հաստատեց, որ բուժարանի զաւակները

առանձին չեն, որովհետեւ տնօրէնութիւնը,
ընտանեկան պարագաները եւ Ազգային առաջնորդարանը միշտ իրենց կողքին է։ Վրդ. Գուճանեան յոյս յայտնեց, որ Առաջնորդարանի
ընկերային բաժանմունքի եւ նշեալ կեդրոններու
տնօրէնութիւններուն միջեւ գործակցութիւնը
յաւելեալ թափով կը շարունակուի, որովհետեւ
մեր առաքելութիւնը կը բնորոշուի բոլորին
անխտիր ծառայելու հասկացողութեամբ։

Եկեղեցին Հայկական մէն մի քարին տակ
գետնի
Դէպի երկինք բարձրացող գաղտնի ճամբայ մը ունի.
Եկեղեցին Հայկական հայ հոգիին եւ
մարմնոյն
Զըրահանդերձ է փայլուն՝ մինչ իր խաչերն
են դաշոյն
Եւ զանգակներն են բոմբի՛ւն, եւ երգերն է
միշտ յաղթութիւն…
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Թիֆլիսի Մէջ Տեղի Ունեցած է Նիկոլ Փաշինեանի եւ
Սալոմէ Զուրապիշվիլիի Հանդիպումը
Սկիզբը Էջ 01
Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ ուրախ է Վրաստան
կատարած պաշտօնական այցի ծիրէն ներս Տիկին
Զուրապիշվիլիին հանդիպելու եւ երկու երկիրներու յարաբերութիւններու յետագայ խորացման
ու զարգացման հեռանկարները քննարկելու
հնարաւորութեան համար: «Հաճելի է հերթական
անգամ հանդիպիլ Ձեզ: Կրնամ արձանագրել, որ
մեր առաջին հանդիպումէն ի վեր հայ-վրացական յարաբերութիւնները դրական զարգացում
ունին»,- ըսած է Նիկոլ Փաշինեան` համոզմունք

Եկեղեցին Հայկական, ծննդավայրն է
հոգւոյս,
Ինչպէս քարայր մ’ընդարձակ, պարզ ու
խորհուրդ, մութ ու լոյս,
Իր գաւիթովն հիւրընկալ, իր լայն բեմով,
ու հեռուն,
Կանգնած իր լուռ խորանով, որ կարծես
նաւ մ’է ծըփուն…

յայտնելով, որ այցի ընթացքին պիտի ուրուագծուին
միջպետական համագործակցութեան զարգացման նոր հնարաւորութիւններ:
Նիկոլ Փաշինեան եւ Սալոմէ Զուրապիշվիլի քննարկած են հայ-վրացական յարաբերութիւններու
օրակարգային շարք մը հարցեր: Այնուհետեւ
քննարկումները շարունակուած են պաշտօնական
ճաշին շուրջ:
Նմենք, որ երէկ Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան պաշտօնական
այցով մեկնած է Վրաստան:

04

2019
ՄԱՐՏ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ

Շբթ

Համացանցի Վրայ

«Բժիշկ՝ Բժշկեա՛ Զանձն Քո». Զոհրապ Մնացականեանի
Պատասխանը Մեւլութ Չաւուշօղլուին
Հայաստանի ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեան Twitter-ի իր էջին վրայ մեկնաբանած է
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու
հանդիպումը Թուրքիոյ ԱԳ նախարար Մեւլութ
Չաւուշօղլուի հետ:
«Թուրքիոյ ԱԳ նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի՝ ԼՂ հակամարտութեան վերաբերեալ
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներուն
տրուող խորհուրդը մտաբերել կու տայ Ղուկաս
4:23-ը. «Բժիշկ՝ բժշկեա՛ զանձն քո»»,- գրած է
Մնացականեան:

ՍՄԲԱՏ ՏԷՐ ԿԻՒՐԵՂԵԱՆ
(1913 – 1999)
«Հառաչանքի կամուրջ, Վենետիկ»
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«Երիտասարդները Յանուն Բարենպաստ
Կլիմայի» (2019-2022) Ծրագիրը Երեւանի Մէջ

Վարչապետ Փաշինեան Հանդիպում Ունեցած է
Համայն Վրաստանի Պատրիարք
Իլիա Երկրորդի Հետ
Սկիզբը Էջ 01
Վարչապետը աւելցուցած է, որ
երկու երկիրներու կառավարութիւններու խնդիրն է սերտ համագործակցութեամբ իրական փոփոխութիւններու հասնիլ եւ աւելի
ամրապնդել փոխգործակցութիւնը

տարբեր ոլորտներու մէջ:
Մինչ Համայն Վրաստանի պատրիարքի հետ հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ծաղկեպսակ
դրած է Թիֆլիսի «Հերոսներ»ու հրապարակի յուշակոթողին եւ յարգանքի
տուրք մատուցած:
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Սուրիոյ Խորհրդարանական Ընտրութիւնները
Տեղի Պիտի Ունենան Ապրիլ 13-ին

Աւստրիական զարգացման համագործակցութեան աջակցութեամբ,
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան, ՀՀ
շրջակայ միջավայրի, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցուածքներու նախարարութիւններուն հետ համատեղ՝ UNISEF-ը
ազդարարած է «Երիտասարդները
յանուն բարենպաստ կլիմայի»
ծրագրի սկիզբը։ Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ ԿԳՄՄ նախարարութենէն:
ՄԱԿ-ի Հայաստանի գրասենեակին
մէջ ծրագրի սկիզբի պաշտօնական
արարողութեան ներկայ եղած է
նաեւ ՀՀ կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան
նախարարի տեղակալ Արթուր
Մարտիրոսեան: ՄԱԿ-ի մշտական
համակարգող Շոմպի Շարփը
կարեւոր համարած է կառավարութեան մասնակցութիւնը ծրագրի
իրականացման եւ իր խօսքին մէջ
նշած է, որ կլիմայի փոփոխման
աղէտներուն դիմակայելու համար
գործընկերներու հետ պէտք է մշակել
նորարական լուծումներ, որ Կայուն
զարգացման նպատակներէն մէկն է:
ՀՀ ԿԳՄՄ նախարարի տեղակալ
Արթուր Մարտիրոսեան, ողջունելով ներկաները, նշած է, որ
Հանրակրթութեան պետական
չափորոշիչներու եւ ռազմավարութեան վերանայման փուլին առաջնային խնդիրներէն է կրթել այնպիսի սերունդ, որ դպրոցը աւարտող
աշակերտը ունենայ նաեւ կլիմայի
փոփոխութիւններու հետեւանքով
հնարաւոր աղէտներու մեղմացման,
վտանգի նուազեցման նպաստող
կարողունակութիւններ եւ համապատասխան գիտելիք: «Քանի որ
այս ծաւալի ծրագիրը կը ներառէ
դպրոցներու շուրջ մէկ երրորդը
եւ երեխաները ինքնուրոյն պէտք

է ծրագրեր իրականացնեն՝ ըլլալով
պայքարի առաջամարտիկները,
ատիկա արդէն իսկ կը նշանակէ,
որ անոնք ձեռք կը բերեն համագործակցութեամբ աշխատելու,
ծրագրեր մշակելու հմտութիւններ,
որ եւս հանրակրթութեան առաջնահերթ խնդիրներէն է: Կ՝ակնկալենք
շահագրգիռ գործընեկերութիւն»,ըսած է նախարարի տեղակալ Ա.
Մարտիրոսեան:
ՀՀ շրջակայ միջավայրի նախարարի տեղակալ Իրինա Ղափլանեան,
իր հերթին, արձանագրած է, որ
կլիմայի փոփոխութիւնները արդէն
տեսանելի են նաեւ Հայաստանի մէջ,
եւ ջուրը տարուէ տարի կը դառնայ
աւելի կարեւոր միջոց։ «Եկող տարի
պիտի իրականացնենք շատ մեծ
ու յաւակնոտ ծրագիր. եկող տարի
Հայաստանի մէջ պիտի տնկուի
10 միլիոն ծառ, եւ կարեւոր է, որ
այդ նախաձեռնութեան միանան
երիտասարդները»,- ըսած է ան։
Ծրագրի ծիրէն ներս UNISEF-ը
պիտի համագործակցի Հայաստանի Հանրապետութեան 52 խոշորացուած համայնքներու հետ՝ 28,000
երիտասարդ աղջիկներու եւ տղոց
կլիմայի փոփոխութեան մասին
կրթութիւն տալով, աշխատելով
2470 ուսուցիչներու եւ դպրոցներու
վարչակազմի հետ՝ դպրոցներու
ուսումնական ծրագրերու բարելաւման եւ ուսումնական նիւթերու
մշակման ուղղութեամբ։ Կը նախատեսուի համագործակցութիւն 530
տարածքային վարչական մարմիններու եւ տեղական կառավարման ներկայացուցիչներու հետ,
որոնք պիտի ներգրաւուին կլիմայի փոփոխութեան մեղմելուն
համայնքային ծրագրերու եւ պիւտճէներու մէջ։

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Սուրիոյ մէջ խորհրդարանական
ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան Ապրիլ 13-ին։
Երկրի նախագահ Պաշշար Ասատ
համապատասխան հրաման ստորագրած է, կը յայտնէ սուրիական

պետական ՍԱՆԱ լրատուական գործակալութիւնը:
Նշենք, որ Սուրիոյ խորհրդարանական վերջին ընտրութիւնները տեղի
ունեցած էին 2016 թուականին:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
Նորոգ հանգուցեալ Շաքէ Շաքըլեանի զաւակները՝ Յարութ, Սիլվա եւ
Պերճ Շաքըլեաններ եւ ընտանիքները, ինչպէս նաեւ հանգուցեալ Տիրան
Շաքըլեանի ընտանիքը, այսու կու գան իրենց խորին շնորհակալութիւնը
յայտնել բոլոր անոնց , որոնք մասնակից եղան իրենց սիրելի մօր՝ Շաքէ
Շաքըլեանի մահուան սուգին՝ անձամբ, ծաղկեպսակով, հեռաձայնով,
ել. նամակով կամ այլ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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