
Bakı Zooparkında şir balası dünyaya gəlib
Leyla Əliyeva Bakı Zooparkını ziyarət edərək  

şir balasının vəziyyəti və saxlandığı şəraiti ilə tanış olub
Bu yaxınlarda Bakı Zooloji 

Parkında yaşayan şirlərin birinin 
balası dünyaya gəlib. 

IDEA İctimai Birliyindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, İctimai Birliyin təsisçisi və 
rəhbəri Leyla Əliyeva Bakı Zooparkını 
ziyarət edərək şir balasına baş çəkib, 
onun vəziyyəti və saxlandığı şərait ilə 
tanış olub.

Şirin anası təcrübəsiz olduğu və 
balasına baxa bilmədiyinə görə yeni 
doğulan şir balası ayrı yerdə saxlanılır. 
Hazırda bala xüsusi təchiz edilmiş isti 
otağa yerləşdirilib, baytar həkim və zoo-
park əməkdaşlarının mütəmadi nəzarəti 
altında saxlanılır. Təxminən 3 kiloqram 
çəkisi olan dişi cinsli şir balasının doğul-
ması ilə zooparkda yerləşən şirlərin sayı 
5-ə çatıb.

Məlum olduğu kimi, Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə yenidən qurulmuş Bakı 
Zooloji Parkı cari ilin oktyabr ayında qa-
pılarını yenidən ziyarətçilərə açıb. Zoo-
parkda saxlanılan heyvanlar üçün daha 
rahat volyerlər, akvaterrarium, kontakt 
zooparkı, süni göl, hovuzlar və baytarlıq 
klinikası inşa edilib. Heyvanların saxlan-
dığı volyerlər hər növün özünəməxsus 
ehtiyacları nəzərə alınaraq hazırlanıb və 
sahəsi kifayət qədər genişləndirilib.   

Bakı Zooparkının yalnız görünüşü 
deyil, həm də məram və yanaşmasının 
yeni olduğu xüsusi ilə qeyd edilməlidir. 
Belə ki, zooparkın əsas məqsədi 
insanlar üçün canlı aləm, xüsusən də 
Azərbaycanın nadir faunası haqqında 
məlumat əldə edə biləcəkləri tədris, 
tədqiqat və konservasiya mərkəzinə 
çevrilməsindən ibarətdir. Bu xüsusda, 
Azərbaycanın Qırmızı Kitabına daxil 
olan növlərin təbii populyasiyaların artı-
rılması və reintroduksiyası baxımından, 
burada heyvanların artırılması üçün 
əlverişli şərait yaradılıb.

“Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin fəaliyyətinin 
5 illiyinə həsr olunan toplantı keçirilib

Dekabrın 27-də Heydər Əliyev 
Mərkəzində “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyinin (RİİB) 

fəaliyyətinin 5 illiyi ilə əlaqədar RİİB 
əməkdaşlarının və könüllülərinin 
toplantısı keçirilib. 

Tədbirdə könüllülərin ifasında 
Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib, 
torpaqlarımızın işğaldan azad olun-
ması uğrunda canlarından keçən 
şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib. Həmçinin RİİB-
nin fəaliyyətindən, həyata keçirdiyi 
layihələrdən bəhs edən videoçarx 
təqdim olunub. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
“Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin 
fəaliyyətinin 5 illiyi ilə bağlı tədbir iştirak-
çılarına ünvanladığı təbrik məktubunu 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
köməkçisi, Heydər Əliyev Fondunun 
icraçı direktoru Anar Ələkbərov diqqətə 
çatdırıb. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban Əliyeva 
məktubunda “Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyinin ötən 5 il ərzində ölkəmizin 
sosial həyatının demək olar bütün 
sahələrində fəal iştirak etdiyini bildi-
rib. “Könüllülük xalqımıza xas olan 
xeyriyyəçilik ənənələrinin davam 
etdirilməsi deməkdir. Siz bu ənənələrin 
yaşadılmasının, xalqımızın rifahı naminə 
təmənnasız işlərin bilavasitə iştirak-
çılarısınız. Məhz sizin kimi gənclərin 
sayəsində bu gün könüllülük bir çox 
fəaliyyət sahələrinə nüfuz edərək 
ümummilli hərəkata çevrilib”, - deyə 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
qeyd edib. Məktubda RİİB təmsilçilərinin 
44 günlük Vətən müharibəsi günlərində 
də cəbhəyə dəstək olaraq əsl 
vətəndaşlıq və vətənpərvərlik nümunəsi 
göstərdikləri vurğulanır, RİİB könüllüləri 
arasında da şəhidlərimizin olduğu 
təəssüflə qeyd edilir, Vətən uğrunda 
canından keçməyə hazır olan qəhrəman 
övlad yetişdirmiş analara minnətdarlıq 
bildirilir.

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
RİİB əməkdaşlarına və könüllülərinə 
məktubunda, həmçinin qeyd olunur: 
“Bu gün ərazi bütövlüyü bərpa olun-
muş ölkəmizin hər bir guşəsində, 
o cümlədən işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə quruculuq işləri aparılmaqdadır. 
Əminəm ki, “Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyi xalqa və dövlətə xidmət kimi 
dəyərlərə sadiq qalaraq, Azərbaycanın 
tərəqqisi naminə aparılan işlərə öz 
töhfəsini vermək üçün bundan sonra 
da böyük əzmlə çalışacaqdır. Qarşı-
mıza yeni ideya və planlar çıxdıqca 
məqsədlərimiz xaraktercə dəyişsə də, 
əsas amalımız - Azərbaycan xalqına 
xidmət etmək amalı dəyişməz olaraq 
qalacaqdır”. 

Toplantıda çıxış edən Anar 
Ələkbərov “Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyi tərəfindən Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
tapşırıqları ilə 5 il ərzində ölkə üzrə bir 
sıra layihələrin uğurla icra olunduğu-
nu, gələcəkdə RİİB qarşısında mühüm 
vəzifələrin dayandığını qeyd edib.  
İctimai Birliyin ötən müddət ərzində əsas 
vəzifələrindən biri - vətəndaşlarla dövlət 
qurumları arasında əlaqələrin qurulması 
istiqamətində uğurlu mexanizmin yara-
dılmasına müvəffəq olduğu bildirilib. 

“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi 
könüllülərinin müasir dövrün “xüsusi 
təyinatlıları” kimi pandemiya zamanı, 
eləcə də Vətən müharibəsi günlərində 
fəaliyyətinin, həmçinin beynəlxalq 
təşkilatlarla əməkdaşlığının əhəmiyyəti 
vurğulanıb. “Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyinin könüllüləri Ruslan Ələsgərov 
və Günay Məmmədova RİİB-nin həyata 
keçirdiyi layihə və aksiyalardan, müxtəlif 
sahələr üzrə icra olunan könüllülük 
proqramlarından danışıblar.

Toplantıda RİİB əməkdaşları 
və könüllüləri adından Azərbaycan 

 Respublikasının Birinci vitse-prezi-
denti, Heydər Əliyev Fondunun pre-
zidenti Mehriban Əliyevaya müraciət 
ünvanlanıb. Müraciətdə “Regional 
İnkişaf” İctimai Birliyinin nümayəndələri 
və könüllüləri adından böyük Zəfər, 
doğma Qarabağımızın işğaldan azad 
edilməsi münasibətilə təbriklər çat-
dırılır, Müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarix ya-
zan qəhrəman Azərbaycan Ordusuna 
minnətdarlıq, şəhidlərimizin ruhlarına 
ehtiram hissləri ifadə edilir. Heydər 
Əliyev Fondunun prinsiplərini rəhbər 
tutan “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin 
nümayəndələri və könüllüləri bundan 
sonrakı fəaliyyətlərində də humanizm, 
mərhəmət, vətənpərvərlik, xalqa və 
dövlətə xidmət kimi dəyərlərə sadiq 
qalaraq ölkəmizin tərəqqisi naminə çalı-
şacaqlarını bildiriblər.  

Daha sonra Vətən müharibəsində 
iştirak edən və İctimai Birliyin 
fəaliyyətində xüsusi fəallığı ilə fərqlənən 
RİİB könüllülərinə təşəkkürnamələr və 
hədiyyələr təqdim olunub.  

AZƏRTAC

Moskvada Heydər Əliyev Fondunun  
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 

ilə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Moskvada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Gününə və Yeni il bayramına həsr olunmuş tədbir 
keçirilib.

Tədbirdə Rusiyanın və Azərbaycanın 
gənclər birliklərinin, Azərbaycan diaspo-
runun nümayəndələri və rəsmi qonaqlar 
iştirak ediblər. 

Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 
nümayəndəliyinin humanitar proqramlar 
bölməsinin rəhbəri Tamilla Əhmədova 
çıxış edərək Leyla Əliyevanın rəhbərliyi 
ilə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər 
Birliyinin (RAGB) bu ölkədə humanitar 

sahədə fəaliyyətindən danışıb, təşkilatın 
gənc üzvlərinin humanitar tədbirlərdə 
iştirakını yüksək qiymətləndirib.

RAGB-nin məsul katibi Ceyhun 
Hüseynov Birliyin sədri Leyla Əliyevanın 
adından qonaqları qarşıdan gələn 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü və Yeni il münasibətilə təbrik 
edib, təşkilatın 2021-ci ildə fəaliyyəti 
barədə məlumat verib. Qeyd olunub ki, 

Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə Rusiya-
nın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi bir sıra 
yeni layihələr həyata keçirib, Rusiyanın 
ictimai birlikləri və ali təhsil müəssisələri 
ilə uğurlu əməkdaşlığı davam etdirib. 

Daha sonra Rusiya ali təhsil 
müəssisələrində ən fəal Azərbaycan 
klubları mükafatlandırılıb. 

Bayram tədbiri milli musiqi və 
rəqslərdən ibarət konsert proqramı ilə 
davam edib.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
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