
Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə Moskvada 
xeyriyyə aksiyası keçirilib

Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-
prezidenti, Rusiya 
Azərbaycanlı 
Gənclər Birliyinin 
(RAGB) sədri Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə Moskvada “Qanın 
milliyyəti yoxdur” 
adlı növbəti donor 
aksiyası keçirilib. 

RAGB və İ.M.Seçenov 
adına Birinci Moskva Dövlət 
Tibb Universitetinin dəstəyi 
ilə Qan Mərkəzində təşkil 
olunan aksiyada Rusiyanın 
ali məktəblərində təhsil alan 
azərbaycanlı tələbələr iştirak 
ediblər.

Gənclərin xeyriyyə 
məqsədilə qanvermə aksi-
yasında fəal iştirak etdiyini 
bildirən İ.M.Seçenov adına 
Birinci Moskva Dövlət Tibb 
Universitetinin Azərbaycan 
tələbə klubunun sədri 

Simarə Məmmədova aksi-
yanı keçirməkdə məqsədin 
onkoloji və digər ağır 
xəstəliklərdən, o cümlədən 
COVID-19-dan əziyyət çəkən 
xəstələrə yardım etmək oldu-
ğunu vurğulayıb. 

Heydər Əliyev  Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə ildə 
iki dəfə keçirilən aksiyanın 
artıq ənənəyə çevrildiyini 
bildirən RAGB-nin məsul ka-
tibi Ceyhun Hüseynov deyib: 
“13 ildir ki, “Qanın milliyyəti 

yoxdur” qanvermə aksiyası 
keçirilir. Hər il olduğu kimi 
azərbaycanlı gənclər bu 
xeyriyyə aksiyasında fəal 
iştirak edirlər”.

Qan Mərkəzinin 
nümayəndəsi, həkim-transfu-
zioloq Tatyana Kirillova 
RAGB ilə uzun müddətdir 
davam edən əməkdaşlıqdan 
danışıb, aksiyaya görə birli-
yin rəhbərliyinə təşəkkürünü 
bildirib. O, azərbaycanlı 
gənclərin xeyriyyə aksi-
yasında iştirakını yüksək 
qiymətləndirərək, bu 
ənənənin uzun illər davam 
edəcəyinə əminliyini ifadə 
edib. 

“Qanın milliyyəti  yoxdur” 
aksiyası üç gün davam 
edəcək.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın  

xüsusi müxbiri

Moskva 

UNESCO-da ulu öndər  
Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla anılıb

Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi 
Nümayəndəliyində xalqımızın ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin əziz xatirəsi ehtiramla anılıb. 

UNESCO yanında Daimi 
Nümayəndəliyin rəhbəri, 
səfir Elman  Abdullayev 
çıxış edərək, Azərbaycan 
dövlətinin banisi və qurucu-
su, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Azərbaycanın 
müstəqilliyinin qorunub 
saxlanması, ölkəmizin 
möhkəmlənməsi və 
qüdrətlənməsi naminə 
işləyib hazırladığı və gələcək 
nəsillərə miras qoyduğu 
dövlətçilik konsepsiyasından, 
onun müdrik siyasəti ilə apa-
rılan islahatlardan və dövlət 
quruculuğundan danışıb.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın 

xüsusi müxbiri
Paris

“Soyuq əllər, isti ürək” xeyriyyə 
yarmarkasının rəsmi açılışı olub

Dekabrın 13-də Fəvvarələr Meydanında “Nargis” Fondunun 
təşkil etdiyi “Soyuq əllər, isti ürək” xeyriyyə yarmarkasının 
rəsmi açılış mərasimi olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Nargis” 
Fondunun və jurnalının fəaliyyətə 
başlamasının 9-cu ilinə təsadüf edən 
builki yarmarkanın açılış mərasimi 
əyləncəli musiqili paradla başlayıb. 

Əvvəlcə “Nargis” Fondunun 
rəhbərliyi və qonaqlar yarmarkanın 

ərazisində quraşdırılmış satış 
evləri ilə tanış olublar.

Sonra tədbir şou-proqramla 
davam edib. 71 evdən və 2 resto-
randan ibarət xeyriyyə yarmarkası 
hər gün saat 11:00-dan 23:00-dək 
2022-ci il yanvar ayının 15-dək 
davam edəcək. Hər il olduğu kimi, 
yarmarka sponsorlarının maliyyə 
dəstəyi və yarmarkada qurulan 
evlərin kirayəsindən toplanan 
bütün vəsait müxtəlif xəstəliklərdən 
əziyyət çəkən uşaqların müalicə və 
əməliyyat xərclərinin qarşılanması-
na sərf ediləcək. 

Xeyriyyə yarmarkasının 
qonaqları eksklüziv suvenirlər, 
hədiyyələr əldə edə, qeyri-adi, 
dadlı təamlar dada, isti içkilərlə 
soyuq qış günündə isinə, sevdikləri 
ilə birlikdə oyunlar oynaya və əsl 
Yeni il sehrini birlikdə kəşf edə 
bilərlər. Fondun fəaliyyəti barədə 
ətraflı məlumat və “Soyuq əllər, 

isti ürək” xeyriyyə yarmarkası haq-
qında gündəlik xəbərləri rəsmi sosial 
şəbəkə resurslarından əldə etmək 
mümkündür.

Qeyd edək ki, tədbirin rəsmi 
tərəfdaşları Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, “Azərişıq” ASC, Bakı 

Abadlıq Xidməti, Azərbaycan Dövlət 
Reklam Agentliyi, “Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC, “Mediline Group Assis-
tance”, “Paşa Holdinq” təhlükəsizlik 
xidmətidir. Xeyriyyə yarmarkası 
sponsorlar “PAŞA Holdinq”, “Azercell”, 
“Coca-Cola”, “Boutique One”, “Xırta-
Xırt”, “AzPromo”, “Made in Azerbai-
jan”, “ASCO”, “Muğanbank”, “Kalinka”, 
“Shokki Mokki”, “Azərçay”, “Super 
Sun” şirkətlərinin dəstəyi ilə keçirilir.

Xatırladırıq ki, “Nargis” Fondu 
2012-ci ildə “Nargis” jurnalının baş 
redaktoru Ülviyyə Mahmudova 
tərəfindən təsis edilib. 2013-cü ildən 
etibarən fond tərəfindən “Soyuq əllər, 
isti ürək” qış xeyriyyə yarmarkası hər 
il Fəvvarələr meydanında təşkil edilir. 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 
yaşayan və ağır xəstəliklərlə 
mübarizə aparan körpələr məhz 
“Soyuq əllər, isti ürək” yarmarkası 

sayəsində toplanan vəsaitlərin 
hesabına yenidən sağlamlığa 
qovuşublar. Hər bir yarmarkanın 
maliyyə hesabatı və nəticələri 
haqqında ətraflı məlumat 
fondun rəsmi saytı və sosial 
şəbəkələrində paylaşılır. 2020-ci 
ildə həm bahar, həm qış xeyriyyə 
yarmarkalarının keçirilməsi xüsusi 
karantin rejimi səbəbi ilə təxirə 
salındı. Bütün çətinliklərə və 
maneələrə baxmayaraq, “Nargis” 
`Fondu qeydiyyata aldığı ailələrə 
kömək etməyə davam etdi, bu 
müddət ərzində 50-dən çox uşaq 
xeyriyyəçilərin və şəxsən fond 
rəhbərliyinin maliyyə dəstəyi ilə 
müalicə və əməliyyata göndərildi. 
Karantin rejimi qaydalarının 
qorunmasına və gözlənilməsinə 
yarmarka iştirakçıları, habelə 
birbaşa fond rəhbərliyi tərəfindən 
ciddi şəkildə nəzarət edilir. 

Şirvan şəhərində ulu öndərin anım günü ilə 
əlaqədar ümumşəhər tədbiri keçirilib

12 dekabr 2021-ci il tarixdə, Şirvan Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasovun, 

Milli Məclisin deputatı İltizam Yusifovun, şura 
üzvlərinin, hüquq-mühafizə orqanlarının, ictimai-
siyasi qurumların rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən 
ümumşəhər tədbiri ulu öndərin şəhərin Heydər Əliyev 
Meydanında ucalan abidəsini ziyarətlə başlayıb. Abidə 
önünə gül dəstələri düzülüb, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 
Xatirəsinə dərin ehtiram ifadə edilib. 

Sonra şəhərin Heydər 
Əliyev Mərkəzində ulu 
öndər Heydər Əliyevin həyat 
və fəaliyyətinin mühüm 
məqamlarını əks etdirən 
eksponatlar, bu böyük dövlət 
xadiminin Azərbaycan xalqı 
və dövləti qarşısında tari-
xi xidmətləri barədə geniş 
məlumatlar verilib. Şirvan 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı İlqar Abbasov tədbir 
iştirakçıları qarşısında çıxış 
edərək ulu öndərin respub-
likaya rəhbərliyi dövründə 
ölkə iqtisadiyyatını hərtərəfli 
inkişaf etdirdiyini, Azərbaycan 
xalqının azadlığının, müstəqil 
dövlətçiliyinin iqtisadi, siyasi 
və hüquqi əsaslarını yaratdı-
ğını bildirib. 

Natiq ümummilli lider 
Heydər Əliyevin siyasi kur-
sunu uğurla davam etdirən 
Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin praqmatik və müdrik 
siyasəti ilə ölkəmizin yeni, 
müasir inkişaf dövrünü yaşa-
dığını bildirib. Tədbir iştirak-
çılarını ulu öndərin yüksək 
ideyalarını yaşatmaq və 
inkişaf etdirmək naminə Pre-
zident cənab İlham Əliyevin 
ətrafında daha sıx birləşməyə 
çağırıb. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycanı işıqlı 
gələcəyə aparan siyasətinin 
bundan sonra da uğurla da-
vam etdiriləcəyini qeyd edib. 

Tədbirdə çıxış edən Yeni 
Azərbaycan Partiyasının 
Şirvan şəhər Təşkilatının 
sədr əvəzi Paşa Nəbiyev, 
Milli Məclisin deputatı 
İltizam Yusifov ulu öndər 
Heydər Əliyevin Şirvan 
şəhərinə göstərdiyi diqqət 
və qayğıdan, şirvanlıların da 
həmişə ulu öndər Heydər 

Əliyevə böyük dəstək 
göstərdiklərindən danışıblar. 
Tədbir iştirakçıları ümummilli 
lider Heydər Əliyevin həyat 
və fəaliyyətindən bəhs edən 
“Millət atası” sənədli filmə 
tamaşa ediblər. 

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin xatirəsinə həsr 
olunmuş anım tədbirlərinin 
davamı olaraq şəhərin 
Mədəniyyət Mərkəzində Xalq 
şairi Zəlimxan Yaqubun “Bö-
yük ömrün dastanı” poeması 
əsasında Şuşa Dövlət Musi-
qili Dram Teatrının və şəhər 
icra hakimiyyətinin birgə 
təşkilatçılığı ilə yaradıcı kol-

lektivin ulu öndərə həsr etdiyi 
ədəbi-bədii kompozisiyanın 
təqdimat mərasimi keçirilib. 

Sonra Şuşa Dövlət Mu-
siqili Dram Teatrının yara-
dıcı kollektivi “Böyük ömrün 
dastanı” poeması əsasında 
hazırladıqları ədəbi-bədii 
kompozisiyanı tamaşaçılara 
təqdim edib. Sonda Şuşa 
Dövlət Musiqili Dram Teat-
rının yaradıcı kollektivi ilə 
xatirə şəkli çəkilib.

Səməd HÜSEYNOĞLU, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edib 
Xalqımızın ulu öndəri 

Heydər Əliyevin əbədiyyətə 
qovuşmasından 18 il ötür. Ölkə 
ictimaiyyətinin nümayəndələri 
hər il olduğu kimi, bu dəfə 
də Fəxri xiyabana axışaraq, 
ümummilli liderin məzarını ziyarət 
edib, xatirəsini dərin hörmət və 
ehtiramla anıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müasir 
Azərbaycan dövlətinin memarı və qu-
rucusu, dünyaşöhrətli siyasi xadim 
Heydər Əliyevin xatirəsini yad etməyə 
gələnlər sırasında cəmiyyətin müxtəlif 
təbəqələrindən olan insanları – Vətən 
müharibəsi qazilərini, hərbçiləri, dövlət 
təşkilatlarının nümayəndələrini, elm və 
mədəniyyət xadimlərini, müharibə və 
əmək veteranlarını və başqalarını görmək 
olardı. Çoxsaylı ziyarətçilər ümummilli 
liderin məzarı üzərinə gül dəstələri qoyub, 
işıqlı xatirəsi önündə ehtiramla baş əyiblər. 

Ulu öndərin xatirə günü Vətən 
müharibəsində qazanılan böyük Zəfərin 
ildönümü ilə eyni vaxta təsadüf edir. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ən böyük 
arzusu Qarabağın düşmən tapdağından 
azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün 
bərpası idi. Onun bu arzusu bir il əvvəl 
həqiqətə çevrilib. Otuz il işğal altında 
qalan torpaqlarımız Prezident, Silahlı 
Qüvvələrimizin Müzəffər Ali Baş Koman-
danı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad edi-
lib. Hazırda Azərbaycanın dövlət bayrağı 
işğaldan azad olunmuş Vətən torpaqların-
da, Qarabağın döyünən ürəyi olan Şuşada 
dalğalanır. 

Müstəqil Azərbaycanın bütün  uğurları, 
qazanılan hər bir zəfərimiz ulu öndər 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun 
qurduğu möhkəm təməl üzərində ölkə 
həyatının bütün sahələrində misilsiz 
inkişaf yaşanır, Vətəni və xalqı  qarşısında 
misilsiz xidmətlər göstərmiş Heydər 
Əliyevin ölməz ideyaları bu gün də yolla-
rımızı işıqlandırır. Xalqın öz böyük oğluna 
hörmət və məhəbbəti əbədidir. Bunu Fəxri 
xiyabanda müşahidə olunan mənzərə bir 
daha təsdiqləyirdi. 

Xalqımız ağır günlərdə onun 
köməyinə yetişən, müstəqilliyimizi əbədi 
və dönməz edən böyük oğluna növbəti 

dəfə öz vəfa borcunu verib. Bütün 
həyatını  canından əziz bildiyi Vətəninə 
həsr edən, Azərbaycanı dünya arena-
sına çıxaran ümummilli liderin misilsiz 
xidmətləri unudulmur və heç vaxt da 
 unudulmayacaq. 

* * *
Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz 

xatirəsi Azərbaycanın bölgələrində, xarici 
ölkələrdə yaşayan bütün həmvətənlərimiz 
tərəfindən də anılıb. 
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