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ցերեկ 23°C
գիշեր 11°C Որոնում
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ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

20:30  Աշխարհում

Բժիշկները ցույց են տվել, թե աուտիստներն իրենց

ինչպես են զգում մետրոյում

20:14  Աշխարհում

«Ձմեռային բալ» առևտրի կենտրոնի տեխնիկական

տնօրենին մեղադրանք են առաջադրել

20:00  Աշխարհում

ՆԱՍԱ- ն կվերսկսի սառույցների

ուսումնասիրությունը

19:45  Աշխարհում

Ծիր Կաթինի կենտրոնում նոր մոլորակ է

հայտնաբերվել

19:31  Աշխարհում

ԱՄՆ- ում վարորդները կվերահսկվեն արհեստական

բանականության կողմից

19:16  Աշխարհում

Կանզասի բնակիչների չիհուահուա ցեղատեսակի

շունը 11 ձագ է ունեցել

19:00  Աշխարհում

85 տարեկանում մահացել է ֆրանսիացի

դերասանուհի Ստեֆան Օդրանը

18:33  Աշխարհում

Արիզոնայի քաղաքապետը կասեցրել է Uber

անօդաչու ավտոմեքենաների փորձարկումները

18:20  Աշխարհում

Գերմանիան ցուցահանդեսում պտերոզավրի կմախք է

ցույց տվել

18:15  Հայաստան

Ստեփանծմինդա – Լարս ավտոճանապարհը բաց է

տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար

18:11  Աշխարհում

ՀՀ ԱԻ նախարարը Կատարի վարչապետի և ներքին

գործերի նախարարի հետ քննարկել է

քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում

հնարավոր երկկողմ համագործակցության ուղիներն

ու հնարավորությունները

18:09  Հայաստան

Հանրապետության միջպետական և հանրապետական

նշանակության ավտոճանապարհներին առանց

տեղումների եղանակ է

18:08  Աշխարհում

ՀՀ ԿԳ նախարար Լ. Մկրտչյանի գլխավորած

պատվիրակությունը Մոսկվա կատարած

պաշտոնական այցի շրջանակում Մ. Լոմոնոսովի

անվան Մոսկվայի պետական համալսարանում

հանդիպում է ունեցել ռեկտոր Վ. Սադովնիչիի հետ

18:06  Հայաստան

ՀՀ բնապահպանության նախարար Ա. Մինասյանը

Համաշխարհային բանկի պատվիրակության հետ

քննարկել է «Պարտքը՝ բնապահպանության դիմաց» /

ՊԲԴ/ նախաձեռնությանն առնչվող հարցերը

17:53  Հայաստան

Տեղի է ունեցել ՀՀ ԳԱԱ-ի Ֆիզիկայի և

աստղաֆիզիկայի բաժանմունքի տարեկան
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ընդհանուր ժողովը

17:40  Աշխարհում

Apple- ն այսօր նոր ապրանքատեսակներ

կներկայացնի

17:37  ԼՂՀ

Արցախի Հանրապետության ԱԺ նախագահը

խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների,

խմբակցությունների ղեկավարների և

աշխատակազմի պատասխանատուների

մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային

խորհրդակցություն

17:27  Հայաստան

Այսօր տեղի է ունեցել ՀՀ ԳԱԱ-ի Մաթեմատիկական և

տեխնիկական գիտությունների բաժանմունքի

տարեկան ընդհանուր ժողովը

17:25  Հայաստան

ՀՀ ԳԱԱ-ի Հայագիտության և հասարակական

գիտությունների բաժանմունքն ամփոփել է 2017թ-ի

գործունեության արդյունքները

17:12  Աշխարհում

Լեհաստանում ՀՀ դեսպան Է. Ղազարյանը և ԼՀ

արտաքին գործերի նախարար Յ. Չապուտովիչը

քննարկել են հայ-լեհական երկկողմ քաղաքական,

առևտրատնտեսական, մշակութային կապերին

առնչվող հարցերի լայն շրջանակ

17:00  Հայաստան

Մարտի 27-ին տեղի է ունեցել ՀՀ ԳԱԱ-ի քիմիական և

Երկրի մասին գիտությունների բաժանմունքի

տարեկան ընդհանուր ժողովը

16:33  Հայաստան

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական

ծառայությունը հիշեցնում է, որ ս/թ ապրիլի 1-ից

հաց-հացամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոցների

սանիտարական անձնագրեր ունենալու պայմանը

պարտադիր կլինի

16:20  Հայաստան

Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում

հյուրընկալել է Հունգարիայի Պիտեր Պազմանի

անվան Կաթոլիկ համալսարանի ռեկտոր պրոֆ.

Սուրոմի Սաբոլչին և մի խումբ ուսանողների`

16:06  Աշխարհում

ՈՒԵՖԱ-ն եվրոպական մրցակցության

կանոնակարգում փոփոխություններ է կատարել

15:53  Աշխարհում

Մարկ Ցուկերբերգը չի հայտնվի Բրիտանիայի

օրենսդիրների առջև

15:42  Աշխարհում

Բրիտանիայի հակադոպինգային գործակալությունը

ճնշել է ցանցահենների հարձակումը

15:30  Աշխարհում

Շվեյցարացի ինժեներները ռոբոտին «սովորեցրել են»

շենքերի փայտե շրջանակներ տեղադրել

15:17  Աշխարհում

Իսպանիայում ձերբակալել են 1 միլիարդ դոլար

գողացած ցանցահենային խմբավորման առաջնորդին

15:05  Հայաստան

«Նարեկացի» արվեստի միությունում տեղի կունենա

«Մեր պարերը և մենք» հայկական պարի բաց դասը

«Կարին» ավանդական երգի-պարի խմբի

գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանի

գլխավորությամբ

14:42  Աշխարհում

Պակիստանում տրանսգենդերն առաջին անգամ

հաղորդավար է դարձել

14:30  Աշխարհում

Twitter- ը սկսել է արգելափակել գաղտնի

արտարժույթի գովազդը
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