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“Facebook” növbəti problemlə üzləşib

“Facebook” 
şirkətinin mühəndis 
heyəti sosial şəbəkədə 
təhlükəsizliklə bağlı 
50 milyon akkauntu 
əhatə edən problem 
aşkarlayıb. Məlumata 
görə, hakerlər sosial 
şəbəkədəki “Necə 
görünür” funksiyasındakı boşluqlardan istifadə edərək akkaunt-
lara daxil olublar. Bildirilir ki, şirkət artıq yaranmış problemi 
və boşluqları  aradan qaldırıb. Bundan başqa, ölkənin hüquq-
mühafizə orqanlarını baş verənlər barədə məlumatlandırıb.

Məlumatı TASS yayıb.

Çin

“Xiaomi” yeni smartfonunu təqdim edib 

“Xiaomi” şirkəti 
yeni istehsal etdiyi 
“Xiaomi Redmi Note 
6 Pro” smartfonunu 
Tailandda təşkil olu-
nan elektron sərgidə 
ictimaiyyətə təqdim 
edib. Bildirilir ki, yeni 
smartfon “Qualcomm 

Snapdragon 636” prosessoru, 4 QB-lıq əməli və 64 QB-lıq fləş 
yaddaşla təchiz olunub. Yeni qurğu qara, göy və çəhrayı-qızılı 
rənglərdə satışa çıxarılacaq. Smartfonun satış qiyməti 215 dol-
lardır.

Məlumatı “İxbt.com” yayıb.

İsveçrə

ÜTT-nin proqnozu

Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatı (ÜTT) dünya 
ticarətinin artım proqnozunu 
aşağı salıb. Qurum bu il üçün 
dünya ticarətinin artım proq-
nozunu 4,4 faizdən 3,9 faizə, 
növbəti il üçün isə 4 faizdən 
3,7 faizə endirib. Ötən il dün-
ya ticarətində artım 4,7 faiz təşkil etmişdi. 

Qeyd edək ki, təşkilatın bəyatında bildirilir ki, proqnozun 
aşağı salınmasına beynəlxalq ticarətdə risklərin artması səbəb 
olub. ÜTT  həmçinin, monetar siyasətin sərtləşdirilməsindən 
nararatlığını bildirib.

Xəbəri “Euronews” verib.

Norveç

Ölkənin ilk kosmik raketi hazırlanıb

Norveçin  “Nammo” 
şirkəti tərəfindən hazır-
lanmış ilk kosmik raket 
“Nukleus”  “Andoyya” 
kosmodromundan fəzaya 
buraxılıb.  Bildirilir ki,  
test uçuşu çərçivəsində 
“Nukleus” raketi 107 ki-
lometr məsafə qət edərək 

kosmik fəzanın sərhədini keçib.
Məlumata görə, raketin hazırlanması 10 milyon dollara 

başa gəlib. Onun çəkisi 800 kiloqram, uzunluğu 9 metrdir.
Xəbəri “myNEWSdesk” verib.

İspaniya 

Müqavilənin müddəti uzadılıb

“Atletiko” klubu 
komandanın futbol-
çusu Anxel Korre-
anın müqaviləsinin 
müddətini uzadıb. Mad-
rid təmsilçisi 23 yaşlı 
futbolçu ilə 2024-cü ilə 
qədər müqavilə imzala-
yıb. 

Xatırladaq ki, “Atletiko” Korreanı 2014-cü ildə 7,5 milyon 
avro qarşılığında Argentinanın “San Lorenso” klubundan trans-
fer edib.

Məlumatı “Futbolhd.ru” verib. 

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV, 

“Xalq qəzeti”

 Â Sentyabrın 30-da 
Bakıda və Abşeron yarımadasında 
dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz 
keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 
15-18, gündüz 22-26, Bakıda gecə 16-18, 
gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi 760 mm civə sütunundan 764 mm 
civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 
60-70, gündüz 45-50 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə 
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 6-11, gündüz  
14-19 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 12-17, gündüz 23-27 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ,  İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 11-16, gündüz 18-23, dağ-
larda gecə 5-8, gündüz 10-15 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saat-
lı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
 rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 13-18, gündüz  
20-25 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı 
gözlənilir. Gecə və səhər dağlarda duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 17-19, 
gündüz 19-24, dağlarda gecə 8-13, gündüz 
14-17 dərəcə isti olacaq. 

30 sentyabr 2018-ci il, bazar8

 9 Bakıdakı 33 nömrəli uşaq musiqi məktəbi tərəfindən Rəcəbova Nuray Rəşad qızının adına 
 verilmiş A 1573 nömrəli şəhadətnamə itdiyi  üçün etibarsız sayılır.

R.T.Ərdoğan Berlində alman 
şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşüb

 � Almaniyada səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
Berlində alman şirkətləri və banklarının rəhbərlərini qəbul edib. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

Mənbə qeyd edib ki, Türkiyə dövlətinin 
başçısı almaniyalı sahibkarları ölkəsinə sərmayə 
yatırmağa çağırıb. O, həmçinin Türkiyə iqtisa-
diyyatının hazırkı vəziyyəti və gələcəyi ilə bağlı 
alman iş adamlarının suallarına cavab verib.
Prezident bildirib ki, Türkiyə iqtisadiyatına yatı-
rılan xarici sərmayələr bir qayda olaraq öz xərcini 
çıxarır. R.T.Ərdoğanın sözlərinə görə, Türkiyə 
iqtisadiyyatı bundan sonra da əcnəbi investorlar 
üçün öz cəlbediciliyini qoruyub saxlayacaq. 

Alman şirkətlərinin rəhbərləri Türkiyə iqtisa-
diyyatına yeni sərmayələrin  yatırılması üzrə özəl 
planları barədə ali qonağa geniş məlumat veriblər. 
Onlar, eyni zamanda, dövlət başçısından həmin 

layihələrin icrası üçün yardım göstərməsini xahiş 
ediblər. 

Görüşdə Türkiyənin Ticarət Palataları və 
Əmtəə Birjaları Şurasının sədri Rüfət Hisarcıoğlu, 
Almaniya Federal Ticarət-Sənaye Palataları Birli-
yinin rəhbəri Erik Şvayber, Türkiyə Xarici İqtisa-
di Əlaqələr Şurasının sədri Nail Olpak, Almaniya-
Türkiyə Ticarət-Sənaye Palatasının sədri Markus 
J. Slevot və başqaları iştirak ediblər. 

Türkiyə Prezidentinin Almaniyaya səfəri 
qlobal medianın diqqət mərkəzindədir. Analitiklər 
R.T Ərdoğanın Almaniya rəsmiləri ilə keçirdikləri 
görüşləri, burada səslənən bəyanatları diqqətlə 
şərh edirlər. Ümumi qənaət belədir ki, iki ölkə 
arasında bir sıra siyasi problemlərə yanaşmada 
hələ də ciddi fərqlər olsa da, Ankara və Berlin 
iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın 
dərinləşməsində maraqlıdır. 

Dünən səhər Türkiyə Prezidenti Alma-
niya Kansleri ilə bir daha görüşərək Suriya 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı bu ilin oktyabrında 
Türkiyə, Rusiya, Almaniya və Fransa liderlərinin 
sammiti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. Bundan 
başqa, qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələlər 
də müzakirə olunub.    

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

 � Milli kino tariximizdə elə 
rejissorlar var ki, onların çəkdiyi 
filmlər, rəng qatdığı obrazlar bu 
gün də sevilir, xatırlanır. Amma 
bu rejissorların özləri bəzən 
nadir hallarda yad edilir. Hərdən 
maraqla tamaşa etdiyimiz ekran 
əsərlərində həmin rejissorların 
adlarını heç titrlərdən də  
“oxumuruq”. Amma, “İnsan 
məskən salır”, “Uşaqlığın son 
gecəsi”, “Gün keçdi”, “Arxadan 
vurulan zərbə” kimi filmləri 
xalqına ərmağan etmiş Arif 
Babayevi heç unutmaqmı olar?!

Arif Babayev 1928-ci ilin sentyab-
rında İçərişəhərdə, Şirvanşahlar sarayının 
yanındakı ata mülkündə doğulub. Köklü 
içərişəhərli idi. Anası Səriyyə xanım 
evdar qadın imiş. Ana babası Zeynal kişi 
dövrünün məşhur tacirlərindən biri ol-
muşdu. İçərişəhərdə 6-7 mülkü olan atası 
Hacıağa kişi müharibəyə qədər partiya 
təşkilatının rəhbəri, müharibədən sonra 
isə bir neçə bazarın müdiri olub.

Özü danışırdı ki, bir gün 
valideynlərini məktəb tədbirinə çağırıblar. 
Şagirdlər öz bacarıqlarını nümayiş etdirib, 
Arif də şeir deyib. Arifin bu bacarığı-
nı qiymətləndirən müəllimlər tədbirin 
sonunda Hacıağa kişiyə təşəkkür ediblər. 
Atası da məhz o gün Arifdəki istedadı 
sezib və oğlu dram dərnəyinə gedəndə 
ona etiraz etməyib.

Müharibə dövrünün çətin günlərində 
Arif teatra, incəsənətə daha çox bağla-
nıb. 15 yaşı olanda “İbrət” tamaşasında 
kiçik rolla Gənc Tamaşaçılar Teatrının 
səhnəsində çıxış edib. Teatr Texnikumunu 
bitirsə də, nədənsə, Arif kamera qarşısın-
da deyil, kamera arxasında dayanmağı 
seçib. 1953-cü ildə o, İncəsənət İnstitutu-
nun rejissorluq fakültəsini bitirib. İlk illər 
Naxçıvandakı Uşaq Gənclər Teatrında 
işləyib. Daha sonra Ağəli Dadaşovun 
köməyi ilə Gənc Tamaşaçılar Teatrında 
çalışmağa başlayıb.

1956-cı ildə Rauf Kazımovskinin 
dəvəti ilə dövlət televiziyasına gəlib. 
Uzun illər televiziyada bir-birindən 

maraqlı verilişlər hazırlayıb. Amma Arifin 
kinoya marağı heç vaxt azalmayıb. Teatr-
da işlədiyi illərdə belə o, demək olar ki, 
hər gün “Azərbaycan” kinoteatrında bir 
neçə filmə baxıb.

Şair, dramaturq Vaqif Səmədoğlu 
yazırdı: “Arif Babayev bu dünyaya kino 
üçün gəlmişdi. Gəlmişdi ki, “Uşaqlığın 
son gecəsi”ni, “Gün keçdi”ni, “Bizi 
bağışlayın”ı çəksin, həmişə darıxsın və 
desin: “Dəlisov şeydir kino. Çətinliklərim 
çox oldu. Hamısını otağımda tək həll 
elədim. Nə isə, yaşasın həyat!”

A.Babayev futbolu da çox sevirdi. 
İndiki Sabir bağının yerindəki boş sahədə 
futbol oynayan Arif , hətta məşhur fut-
bolçuların şəkillərini cibində gəzdirərmiş. 
Caz musiqisinin populyarlıq qazandığı o 
illərdə Arif də truba çalırmış. Atası “Adə, 
yekə kişisən, az çal bu zurnanı. Get əməlli 
iş gör”, – deyə etiraz edəndə, o: “Ata, bu, 

zurna deyil, trubadır”, – deyərdi.
1968-ci ildə çəkdiyi “Uşaqlığın son 

gecəsi” filmindəki Davud qardaşı Akifin 
obrazıdır. Damda göyərçin saxlayan, 
başında aerodrom kepka gəzən Akif buna 
görə həmişə onunla dalaşar: “Məni bütün 
ölkədə biabır elədin” – deyərdi.

Arif müəllim dəblə geyinməyi 
xoşlayardı. O dövrdə Arif kimi geyinən 
gənclərə “stilyaqa” deyərdilər. Saçları 
uzun, şalvarlarının balağı enli olardı. 60-
70-ci illər kinematoqrafiyasına romantika, 
sadəlik və reallıq gətirən Arif Babayev tək 
yaşayırdı. Ətrafında gözəl qadınlar kifayət 
qədər çox olsa da, heç biri Arifin diqqətini 
cəlb edə bilmirdi.

Kino sənəti onun üçün illər boyu 
xəyalı ilə yaşadığı, arzusunda olduğu 
bir dünya idi. Bu dünyanın içərisində öz 
dünyasını yaradırdı Arif Babayev... 

1964-cü ildə İmran Qasımovun 
ssenarisi əsasında lentə alınan “Kimi 
daha çox sevirik?” almanaxına daxil olan 
“Zirvə” adlı qısametrajlı bədii filmi onun 
kino sənətində ilk zirvəsi oldu. Amma 
daha böyük zirvələr yolunu gözləyirdi 
istedadlı rejissorun.

İllərlə kino çəkilişi üçün növbədə 

 dayanan, hətta Moskvada kinorejissor 
təhsili alıb gələnlər var idi. Kinorejissor 
diplomu olmayanlara film çəkilişlərinin 
həvalə edilməsi isə, az qala, mümkünsüz 
idi. Amma Arif Babayevə nə qadağa 
qoyan var idi, nə də diplom soruşmağa 
cəsarət edən. “Zirvə”dən sonra səkkiz 
bədii film çəkdi. “İnsan məskən salır” 
(1966), “Uşaqlığın son gecəsi” (1970), 
“Gün keçdi” (1972), “Ömrün ilk saatı” 
(1975), “Alma almaya bənzər” (1976), 
“Arxadan vurulan zərbə” (1978), “Bizi 
bağışlayın” (1980) və “Birisigün, 
gecəyarısı” (1981) filmlərinə tamaşaçılar 
bu gün də böyük maraqla baxırlar. 

“Birisi gün, gecəyarısı” ona 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
mükafatını, SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi 
Komitəsinin mükafatını qazandırdı. 
Azərbaycanlı rejissorlar arasında bu 

mükafatı da almaq ilk dəfə Arif Babayevə 
qismət olmuşdu. “Əməkdar incəsənət 
xadimi” fəxri adına layiq görülmüş-
dü. Filmləri festivalların mükafatlarını 
almışdı.

Şöhrətin gətirdiyi ad-san, nüfuz, 
hörmət onu dəyişə bilməmişdi. Elə həmin 
o qaraqabaq, adamayovuşmaz, tündməcaz 

adam təsiri bağışlayan, əslində isə 
yumşaq, həlim xasiyyətli içərişəhərliydi 
Arif Babayev. Amma onu ən çox sıxan 
tənhalıq idi. Ömrünün sonuna qədər tənha 
yaşadı. Çəkdiyi filmlərin bir çoxunda 
özünün müəyyən cizgiləri var idi. Anarın 
“Gürcü familiyası” hekayəsi əsasında 
çəkdiyi “Gün keçdi” filminin qəhrəmanı 
Oqtay da Arif Babayevin özü idi. Orada 
öz dünyasını, öz tənhalığını çəkmişdi 
kinorejissor. Bəlkə, buna görə Anar 
etiraf etmişdi ki, ekran əsərinə baxanda 
öz ssenarisini tanımayıb. Bir də Arif 
Babayevin filmlərinin bir çoxunda yavaş-
yavaş unudulan, tənhalaşan İçərişəhər, 
onun bənzərsiz mühiti, sakinləri var idi. 
İçərişəhərin təsvirini bu qədər real, bu 
qədər dolğun vermək üçün onu Arif Baba-
yev kimi sevmək lazım idi...

Məşhurluğu ilə qürrələnməz, 
şöhrətinin kölgəsinə sığınmazdı. Göz 
önündə olmağı xoşlamazdı. Kollektiv 
şəkillər çəkiləndə ya imtina edərdi, ya da 
arxa sırada elə yer seçərdi ki, nəzərləri 
cəlb eləməsin. Tədbirlərdə, yığıncaqlarda 
adını çıxışçıların siyahısından sildirərdi.

Ancaq onu tənhalığı, qaradinməzliyi 
ilə də çox sevirdilər. Uşaqlıq illərinin ən 
yaxın dostu Vaqif Mustafazadə olmuşdu. 
Onların uşaqlığı bir yerdə keçmişdi. Son-
ralar da Maqsud İbrahimbəyovla, Anarla, 
Yusif Səmədoğlu ilə tez-tez görüşər, sənət 
barədə müzakirələr aparardı.

 Ömrünün son illərində xəstəlik 
amanını kəssə də, xəstəxanaya getmək 
istəmirdi. Sağalacağına inanırdı. 
Hələ tamamlanmamış işləri, həyata 
keçirmədiyi arzuları var idi. İçərişəhərin 
ziyalı şəxslərindən bəhs edən “Bizim 
müasirlərimiz” adlı sənədli filmlər 
silsiləsini çəkəcəkdi. Ssenarisini də 
1983-cü ildə özü yazmışdı. Amansız ölüm 
ona bu arzusunu reallaşdırmağa imkan 
vermədi. 

Həmin il avqustun 26-da dünyasını 
dəyişdi. Arif Babayev sovet dövründə 
kino işçilərinin peşə bayramı qeyd 
olunduğu gün – avqustun 27-də dəfn 
edildi. Bununla da Azərbaycan kino sənəti 
istedadlı bir rejissorunu itirdi... 

Yaxşı ki, ondan yadigar qiymətli 
filmləri qalıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Rusiya İraqa hərbi yardım edə bilər 
 � İraq hökuməti müraciət 

edərsə, Rusiya Suriyaya etdiyi kimi, 
İraqa da kömək edə bilər. Belə bir 
bəyanatla dünən Rusiya xarici işlər 
nazirinin müavini Mixail Boqdanov 
çıxış edib. 

“Rusiya hərbi qüvvələrinin Suriyada olduğu 
kimi, İraqda da yerləşdirilməsi məsələsində əsas 
rolu bu ölkə rəhbərlərinin siyasi iradəsi oynayır. 
Əgər onlar, həqiqətən də, belə bir arzuda olduq-
larını ifadə etsələr, Rusiya Suriyaya etdiyi kimi, 
İraqa da hərbi kömək edə bilər”, – Boqdanov 
“Mejdunarodnaya jizn” jurnalına müsahibəsində 
deyib. Bu barədə RF XİN başçısının müavini, 
jurnalın Rusiya hərbi qüvvələrinin yaxın vaxtlar-

da Suriyadan əlavə, İraqa da dəvət olunmasının 
mümkünlüyü haqqında sualına cavabında qeyd 
edib.

Rusiyanın yüksək vəzifəli diplomatının 
sözlərinə görə, ölkəsinin Müdafiə Nazirliyinin 
və “Rosoboroneksport”un nümayəndələri İraq 
rəhbərliyi ilə çox sıx əlaqə saxlayırlar. 

Boqdanov bildirib ki, aktiv şəkildə hərbi 
nümayəndə heyəti və informasiya mübadiləsini 
həyata keçirən xüsusi hökumətlərarası ko-
missiya da fəaliyyət göstərir. “Bütün bunlar 
hökumətlərarası razılaşmalar çərçivəsində icra 
edilir. Eyni zamanda, İraqın güc strukturları üçün 
kadrlar da hazırlanır”. 

Nazir müavini əlavə edib ki, Rusiya Bağdada 
silah-sursat da satır: “İraq Hindistandan sonra 
dünyada Rusiya silahlarını alan ikinci böyük 
ölkədir”. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Əgər rəsmi Bağdad 
bununla bağlı siyasi 

iradə göstərsə...

Arif Babayev – 90

Sənətini varlığı qədər 
sevirdi

“Gold Kingswood”, “Car-
banak” və “Anunak” adları 
ilə tanınan  “Cobalt” kiber-
qruplaşması dünya maliyyə 
müəssisələrinə qarşı yönələn 
kampaniyalar zamanı “Spicy 
Omelette” zərərli proqramını 
yayır. Bu barədə “SecurityLab” 
resursu məlumat yayıb.

Mənbə yazır ki, il ərzində 
qruplaşmanın fəaliyyətini izləyən 
mütəxəssislər tərəfindən hücum-
ların ilkin mərhələsində maliyyə 
müəssisələrinə qarşı tətbiq edilən 
“SpicyOmelette” zərərli proq-

ramından geniş istifadə halları 
qeydə alınıb. “Spicy Omelette” 
(DOC2018.js)  yoluxmuş sistemə 
məsafədən müdaxiləyə imkan 
verən mürəkkəb “JavaScript” 
faylıdır.

Bildirilir ki, zərərli proqram, 
adətən, “PDF” formatında qoşma 
faylların olduğu fişinq məktubları 
vasitəsilə çatdırılır. Hədəf, 
məsələn, bank əməkdaşı faylı 
açan zaman o, cinayətkarların 
nəzarət etdiyi “Amazon Web 
Services” serverinə yönəldilir. 
Sonra həmin səhifədə həqiqi 
sertifikat tərəfindən imzalanan 

 “SpicyOmelette” virusunun 
quraşdırılmasına başlanılır.

Təhlükəsizlik üzrə 
tədqiqatçıların aşkarladığı 
“SpicyOmelette” nümunəsi ələ 
keçirilmiş sistemdə “JavaScript” 
kodunun sərbəst yerinə yetirilməsi 
və mühafizə həllərinin dəf edilməsi 
üçün “Microsoft” kompüter proq-
ramından (utility) istifadə edib.

Qeyd edək ki, “Cobalt” 
kiberqruplaşması dünya maliyyə 
müəssisələrindən milyonlarla dol-
lar oğurlamaqda təqsirləndirilir. 
Mütəxəssislərin fikrincə, qruplaş-
ma tərəfindən dünya banklarına 
1 milyard avro məbləğində zərər 
vurulub. Bu il qruplaşmanın ehti-
mal edilən liderinin həbs olunma-
sına baxmayaraq cinayətkarların 
fəaliyyəti davam edir.  

Mahmud QƏRİBOV, 
“Xalq qəzeti”

“Cobalt” qruplaşması 
dünya banklarına hücum edir


