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 � Azərbaycan ifaçılıq sənətinin korifeylərindən olan  Şövkət xanım 
Ələkbərovanın mahnılarını bu gün də  dinləyəndə adam,  sankı, səsin sehri 
ilə ovsunlanır. Onun nəğmələrində Azərbaycanımızın  milli  ruhu yaşayır. Bu 
səsdə  qəribə bir  doğmalıq var.  Bu səs  torpağımız, dağlarımız,  çaylarımız 
qədər bizə əzizdir. Onun  bal kimi şirin, saf, ürəklərə sirayət edən  səsindən 
doymaq olmur. Dünyanı  heyrətə gətirən muğamlarımızı ifa edəndə isə  onun 
istedadına heyran qalırsan. Ömrünün  sonuna  kimi  səsi  bulaq  suyu kimi 
təmiz qaldı. Oxudu, Azərbaycanımızı öz bənzərsiz  səsi ilə tərənnüm etdi, 

sevdirdi...

Şövkət  xanımın  həyat hekayəti haqqında  
geniş  danışmaq  fikrində  deyilik, sadəcə, sənəti 
ilə bağlı   bəzi məqamları oxucularla bölüşmək 
istədik.  

Şövkət Ələkbərova 1922-ci ilin payızın-
da Bakıda dünyaya  göz açıb. Asəf Zeynal-
lı adına Musiqi Məktəbində Hüseynqulu 
Sarabskinin sinfini bitirdikdən sonra səhnə 
fəaliyyətinə  başlayıb. Bir müddət Azərbaycan 
Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, 1945-ci 
ildən isə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası-
nın solisti olub. Müğənni 1937-ci ildə bədii 
özfəaliyyət kollektivlərinin müsabiqəsində 
iştirak edib və öz çıxışı ilə Üzeyir Hacıbəyov, 
Səid Rüstəmov, Bülbül kimi sənətkarların 
diqqətini cəlb edə bilib. Opera Teatrında 
keçirilən yekun konsertdə Şövkət Ələkbərova 
“Qarabağ şikəstəsi”ni ifa edib, müsabiqənin 
yekununda  Fatma Mehrəliyeva və Gülağa 
Məmmədovla birlikdə ilk üçlüyə daxil olub. 
Bu müsabiqə Şövkət Ələkbərovanın peşəkar 
musiqi sənətinə gəlişinin əsasını qoyub.

Məlahətli, yumşaq tembrli səsi ilə fərqlənən 
Şövkət Ələkbərovanın ifaçılığı üçün yüksək 
vokal mədəniyyəti, dərin emosionallıq və lirizm 
xüsusilə səciyyəvi idi. Məharətli improvizasiya 
ustalığı isə onun muğam yaradıcılığının əsas 
xüsusiyyətlərindəndir. 

Xalq  artisti Şahnaz Haşımova: “Şövkət 
xanım hərtərəfli müğənni, xanəndə idi. Elə ifaçı 
var ki, bir janrı sevir, ona üstünlük verir, kənara 
çıxmır. Ancaq Şövkət xanım istər xanəndə, 

istərsə də mahnı ifaçısı kimi  kifayət qədər 
uğur qazanıb. Görkəmli sənətkarımız 
Niyazinin dirijorluğu ilə “Qaragilə” xalq 
mahnısı simfonik orkestrın müşayiətilə 
böyük ustalıqla ifa etməsi də bunu bir daha 
təsdiq edir”.

Şövkət xanımın yaradıcılığında 50-ci 
illər xüsusilə məhsuldar olub. Bu illər 
ərzində sənətkar xalq və bəstəkar mah-
nılarının bir nömrəli ifaçısı kimi tanınıb. 
“Qatar”, “Şahnaz”, “Segah” muğamlarını, 
“Qarabağ şikəstəsi”, “Ay qadası”, “Kürdün 
gözəli”, “Bir könül sındırmışam” və digər 
mahnıları özünəməxsus tərzdə ifa edib və 
onlara, sözün əsl mənasında, yeni nəfəs 
gətiririb.

O, Fransa, İsveçrə, Şri-Lanka, 
Əfqanıstan, Hindistan, Misir, Əlcəzair, 
İran, Türkiyə, Polşa və digər xarici 
ölkələrdə uğurla çıxış edib. 

Şövkət Ələkbərova son dərəcə güclü 
bir şəxsiyyət idi. Onun həyat yolu heç də 
hamar olmamışdı. Həyatın onun qarşı-
sına çıxardığı faciələr – həyat yoldaşı  
Lətif Səfərovun qəfil dəhşətli ölümü, qızı 
Natellanın ağır xəstəlikdən sonra həyatdan 
vaxtsız köçməsi bir qadının çiyinləri üçün 

qaldırılası yük deyildi. Məhz qızı Natellanın 
ölümü Şövkət xanımın səhhətini xüsusilə  ağır-
laşdırdı. Amma xəstəliyinin ağırlığına baxma-
yaraq, 1990-cı il yanvarın 20-də Almaniyada 
müalicədə olan Şövkət xanım son qüvvəsini top-
layaraq, xalqına yardım göndərmək məqsədilə 
oradakı Azərbaycan cəmiyyətinin təşkil etdiyi 
xeyriyyə konsertlərində çıxış etdi. Müğənni iki 
gün dalbadal yataqdan qalxıb səhnəyə çıxdı. 
Bunu ancaq güclü şəxsiyyət edə bilərdi.

1993-cü il fevral ayının 7-də Azərbaycan 
qəlbi nəğmələrlə yoğrulan bir övladını, Şövkət 
Ələkbərovanı itirdi... Amma biz Şövkət xanımın 
dünyadan köçməsindən geniş söz açmayaca-
ğıq, çünki tarixdə öz yerini tutmuş bu nadir 
şəxsiyyət bizim üçün, xalqımız üçün, Şövkət 
sənətinin bütün dünyada olan pərəstişkarları 
üçün daima sağdır ...

Şövkət xanımın səhnələrdə üstünə  yağan 
çiçəklər, alqışlar, xalq sevgisi onu ölməzlik  
zirvəsinə ucaltmışdı. Dövlət təltifləri də kifayət         
qədər idi. 1954-cü ildə Azərbaycanın Əməkdar 
artisti, 1959-cu ildə isə Xalq artisti fəxri adlarına 
layiq görülmüşdü.      

Azərabaycan radio və televiziyasının qızıl 
fondunda Şövkət xanımın yarım əsr ərzində 
oxuduğu misilsiz sənət nümunələri saxlanılır. 
İnanmaq istərdik ki, musiqi tariximizin bu 
inciləri qayğıkeşliklə qorunub gələcək nəsillərə 
ötürüləcək. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Səsin  sehri

 � Musiqi tədqiqatçıları yazırlar ki, XIX əsrin görkəmli 
tar ifaçısı Sadıqcanın (Mirzə Sadıq Əsəd oğlu) yaşayıb-yaratdığı 
illərdə Bakı, Gəncə, Şamaxı və İrəvandakı sənətkarlardan başqa, 
onun doğulub- böyüdüyü Qarabağda, Şuşada yüzdən artıq məşhur 
tar ifaçısı var idi. Sadıqcanın tarixə düşməsinin əsas səbəbi isə 
onun novatorluğu idi. Görkəmli qarmon ifaçısı Kor Əhədin (Əhəd 
Əliyev) də adını mədəniyyət tariximizə məhz novatorluğu, qarmon 
ifasına özünəməxsus yeniliklər gətirməsi yazmışdır.

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
xoşbəxtliyidir ki, ifaçılarımız arasın-
da zaman-zaman  “ilk”lərə imza atan 
sənətkarlar yetişir. İndi haqqında söz 
açmaq istədiyimiz  sənətkarlardan biri 
də müasir qarmon ifaçılığında öz dəsti 
-xətti, virtuoz ifası və novatorluğu ilə 
seçilən Xalq artisti Ənvər Hidayət oğlu 
Sadıxovdur. 

1966-cı il aprelin 30-da Bakıda 
ziyalı ailəsində dünyaya göz açan Ənvər 
Sadıxov musiqiyə erkən yaşlarında həvəs 

göstərib. Ailədə iki qızı musiqi ilə məşğul 
olduğundan  atası Hidayət müəllim 
oğlu Ənvərin böyüyəndə elmlə məşğul 
olmasını arzulayırdı. Ənvərin qarmona 
olan həvəsinin günü-gündən artdığını 
görüncə, atası ona “Kazan” qarmonu alır. 
Fitri istedadı, yüksək qavrama qabiliyyəti 
və musiqi duyumu ilə seçilən Ənvər az 
bir vaxtda “ Kolxoz rəqsi”, “Uzundərə”, 
“İnnabı”, “Tərəkəmə” və digər  milli rəqs 
nümunələrini ifa edir. 10–11 yaşlı uşağın 
xoşagəlimli ifası, ilk növbədə, təhsil 
aldığı 63 saylı məktəbin rəhbərliyinin 
və müəllimlərinin diqqətindən yayın-
mır. İstedadlı yeniyetmə məktəbin əksər 
tədbirlərində fəal iştirak edir. İlk çıxışını 

müəllim və şagirdlərin alqışlarla qarşı-
laması onu könül verdiyi sənətə bir az 
da yaxınlaşdırır. Məktəb rəhbərliyindən 
aldığı fəxri fərmanı isə bu gün də uşaqlıq 
illərinin ən xoş xatirəsi kimi qoruyub 
saxlayır. 

Çoxları kimi Ənvərin də böyük 
səhnəyə yolu bədii özfəaliyyətdən– 
“Bakı fəhləsi” mədəniyyət evi nəzdində 
yaradılmış ansambldan başlayır.  Qar-
mon müəllimi Tağı Tağıyevdən milli 
musiqimizin incəliklərini, xalq rəqslərini 
səylə öyrənir. Qısa zamanda ansamblın 
aparıcı musiqiçilərindən olur. Solo ifaçı 
kimi özünü təsdiq edib konsertlərdə, 
rayon şənliklərində, ümumittifaq 
bədii özfəaliyyət kollektivlərinə ba-
xış müsabiqələrdə uğurla çıxış edir. 
Çox çəkmir ki, Azərbaycan musiqi 
ictimaiyyəti Ənvər Sadıxovun peşəkar, 
mahir qarmon ifaçısı kimi tanıyır. Ali 
təhsil almağı da unutmur. 2010-cu ildə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universi-
tetinin musiqi fakültəsini bitirir, 2016-cı 
ildə Milli Konservatoriyada magistr 
dərəcəsi alır.

Ənvər Sadıxovun çoxşaxəli, zəngin 
yaradıcılıq yolundan ətraflı söz açmaq 
üçün onun özü ilə görüşüb söhbətləşdik.  

–Ənvər müəllim, sizcə, müasir 
qarmon ifaçısı hansı keyfiyyətləri ilə 
seçilməlidir? 

–Gəlin bu məsələyə bir anlıq başqa 

prizmadan yanaşaq. Yada salaq ki, vaxtilə 
dövrün ən mahir qarmon ifaçıları Əhəd 
Əliyev, Teyyub Dəmirov, Məmmədağa 
Ağayev, Səfərəli Vəzirov və bir çox 
digər sənətkarlarımız öz ifaları ilə xalqın 
rəğbətini qazanmışlar.  Onlar musiqi 
təhsili görməsələr də, notu bilməsələr 
də zamanında ən sevilən musiqiçilərdən 
sayılıblar.  Bu gün həyatda olmasalar da, 
ifaları teleradionun qızıl fondunda  qo-
runub saxlanılır. Lakin zaman dəyişdiyi 
kimi, xalqın  musiqi zövqü də yeniləşir. 

Bugünün peşəkar qarmon ifaçısı da 
dövrlə ayaqlaşmalıdır. Bunun üçün isə 
musiqinin bütün janrlarını, notu bilməli, 
ən başlıcası, milli musiqimizə, muğam 
dünyamıza dərindən  bələd olmalıdır. 
Milli musiqini sevmədən, onu duymadan 
peşəkar sayıla bilməzsən.

–Qarmon və akkordion hər ikisi kla-
vişli alət olsa da, bir-birindən fərqlənir. 
Hər ikisinin mahir ifaçısı sayılırsınız. 
Bunlar  arasında fərqi nədə görürsü-
nüz?

–Akkordionun üç oktava yarım səs 
diapozonu və ahəngi dəyişən 11 regist-
ri var. Bu da kifayət edir ki, istədiyin 

klassik əsəri ifa edəsən. Qarmonda isə bu 
imkan məhduddur. Çünki cəmi iki oktava 
yarım səs diapozonu var. Mənim isə 
uşaqlıqdan simfonik əsərlərə, estrada, caz 
musiqisinə marağım var.  A. Vivaldinin 
“İlin fəsilləri”nə, İ. S. Baxın kiçik  in-
densiyalarına dönə-dönə qulaq asmaqdan 
doymazdım. Belə əsərləri birdən-birə 
qəbul etmək olmur. Lakin musiqidə olan 
melizmi, texnikanı görüncə, bu  əsərlərə 
daha çox bağlanırdım. Ən böyük arzum 
isə klassik musiqi  əsərlərini çalmaq olub. 
Çoxları mənə “iki alətdən birini seç”– de-
yirdi. Cavab verə bilməsəm  də qarmo-
na daha çox üstünlük verdim. Sənətdə 
püxtələşdikcə, zaman özü  seçimimin 
düzgünlüyünü təsdiq etdi.

–Zamanın bu təsdiqi özünü ötən il 
may ayının 23-24-də Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzində verdiyiniz  “Təəssürat” adlı 
ikisaatlıq solo konsertinizdə də göstərdi.  
Proqrama milli musiqi nümunələrimizlə  
yanaşı, simfonik və estrada əsərləri də 
salınmışdı. R. Babayevin çox mürəkkəb 
caz əsəri olan “Fantaziya”sı, yeni aran-
jımanda ifa etdiyiniz “Üç gündən bir, 
beş gündən bir” xalq mahnısı, texniki 
cəhətdən çətin olan R.Korsakovun “Arı 
uçuşu” və F.Sücəddinovun eyniadlı 
əsəri, E.Sabitoğlunun valslarından 
ibarət popuri,  V.Motsart və Ü.Hacıbəyli 
əsərlərinin sintezi olan  popuri, Adios 
Noninonun  “Tongo”su, qızınız Tamilla 
Sadıxbəylinin “Təəssürat” və  digər 

bir-birindən  fərqli ifalarınız, əslində, 
tamaşaçılara bəxş olunmuş bir musiqi 
çələngi idi. Bütün janrların öhdəsindən 
məharətlə gəldiniz. Açığını deyim ki, 
instrumental ifaçılar arasında ikisaatlıq 
konserti dayanmadan ifa etmək hələ heç 
kəsə müəssər olmayıb. 

– Əslində, bu mənim çoxdankı arzum 
idi. Müğənni  səsi, hərəkəti, geyimi ilə 
diqqəti özünə cəlb etməklə konsertin 
vaxtını uzada bilir. Lakin instrumental 
ifaçı  yalnız yüksək ifaçılıq məharətinə 
və repertuar zənginliyinə arxalanır. 
Bu səbəbdən, konsertimdə heç bir 
müğənninin iştirak etməsini istəmədim. 
Ürəyimdə tutduğum rəqs və xalq 
mahnılarını, xarici ölkə bəstəkarlarının 
texniki cəhətdən çətin olan əsərlərini tək 
ifa etdim. Bu, bir eksperiment idi. Adını 
“Təəssürat” qoymağım da təsadüfi deyil-
di. Bu, həm qızım Tamilla Sadıxbəylinin 
əsərinin adıdır, həm də tamaşaçıların 
konsertdən alacaqları təəssüratı nəzərdə 

tuturdum. 

–“İmprovizə”, “Sintez”... son za-
manlar bu ifadələr musiqi aləmində tez-
tez işlədilir. Müasir musiqidə improvizə 
nədir? O,  musiqimizin ana xəttinə xələl 
gətirib dinləyicini yormur ki?

–Təbii ki, yora bilər. Nizami 
Gəncəvinin təbirincə desək:

Bir inci saflığı varsa da suda,
Artıq içiləndə dərd verir o da.
Musiqiçi hər hansı bir əsərdə 

improvizə edərkən çalışmalıdır ki, 
ilk növbədə, əsərin ana xəttinə xələl 
gətirməsin. Ümumiyyətlə, “improvizə”  

ifaçının  əsərə fərdi yanaşma tərzidir. 
Özünün əsərə gətirdiyi yenilikdir. Hər 
yenilik isə heç də birmənalı qarşılan-
mır. Məsələn, bu gün dünya musiqi 
ictimaiyyətinin sevdiyi  A.Piazollanın 
“Liber tango”su ilk vaxtlar tənqidlə 
qarşılanmışdı.  Əvvəllər  belə 
dəyişikliklər bir o qədər qəbul edilmirdi. 
Lakin bu gün dünyada gedən müsbət 
dəyişikliklərdən geridə qala bilmərik. 
Cəmiyyətimiz daim yeniliyə üz tutma-
lıdır. Bir şərtlə ki, dünənimizi, soy-
kökümüzü unutmayaq.

–“Anver Sadıkov iz Baku!” Bu 
başlıq altında 2001-ci ildə Rusiyanın 
tanınmış akkordeon ifaçısı Valeri Kov-
tun “Ехо Moskvı” radiosunda ikisaatlıq 
verilişində sizin virtuoz ifanızı və reper-
tuar zənginliyinizi xüsusi qeyd etmişdi. 
Veriliş boyu sizin ifanızda səslənən 
“Uzundərə” rəqsi, R. Qasımovanın 
“Anacan dostum evlənir”, A.Piazollanın 
“Liber tango” və digər çalğılar verilişi 
daha da yaddaqalan etmişdi.

–Bu gün Azərbaycanda qarmon geniş 
texnikaya, tembrə, ifadə imkanlarına 
malik olan bir konsert alətinə çevrilmiş-
dir.   “İzlə gedənin izi qalmaz” söyləyib 
atalar. Bu səbəbdən də Əhəd Əliyev, 
Teyyub Dəmirov, Aftandil İsrafilov, 
Zakir Mirzəyev yaradıcılığına dönə-dönə 
müraciət etdim. Hər bir ifaçının öz yolu, 
öz ifa tərzi olduğu üçün bu yollar ayırı-
cında öz yolumu tapmaq, izimi qoymaq 

istəyirdim.  Ən başlıcası isə arzularımın 
çin olması üçün, ilk növbədə, yeni quru-
luşlu  qarmon yaratmağa can atırdım. Elə 
bir qarmon ki, həm səs ahənginə, həm 
çəkisinə, həm də səs diapozununa görə 
əvvəlkilərdən tam fərqli olsun. Buna isə  
zaman gərək idi. 

–Nədən başladınız?

–90-cı illərdən başlayaraq, bu sual 
mənə bir an rahatlıq vermirdi. Dünyanın 
hər yerində bütün alətlər böyük oktavanın 
“fa” notundan başlayır. Akkordeonda da 
belədir. Qarmonda isə kiçik oktavanın 
“do” notundan bəmə doğru səs düzümü 
yoxdur. Səs diapazonunun azlığından 
istədiyin melodiyanı, klassik əsərləri ifa 
edə bilmirsən. Ona görə qərara gəldim ki, 
“fa” ən çox işlənən not olduğundan  zilə 
doğru yox, bəm səsi “fa”ya qədər artırım 
və əlavə olaraq qarmona səs ahəngini bir 
oktava qaldıra biləcək registr əlavə edim. 
Beləliklə, 2 oktava yarımlıq səs diapa-

zonu olan qarmon “fa”ya qədər artımın 
sayəsində  3, əlavə 1 oktavalıq registr 
hesabına isə 4 oktavalıq tam yeni qarmon 
ərsəyə gələ bilər. 

Lakin bütün bu hesablamalarım 
hələlik bir istək olaraq qalırdı. 90-cı 
illərdə – respublikamızın ağrı-acılı 
günlərində bu fikrimdən müvəqqəti ola-
raq daşındım. Nəhayət, 10 illik fasilədən 
sonra 2001-ci ildə bu – olduqca çətin 
layihənin icrasına başlayıb 2004-cü ildə 
uğurla bitirdim. İllərdən bəri arzusunda 
olduğum qarmonu ərsəyə gətirə bil-
dim. İlk çaldığım əsər isə T. Quliyevin 
“Qaytağı”sı oldu. 

Yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycan 
qarmonunun yeni quruluşu bədnam qon-
şular tərəfindən mənimsənilməsin deyə, 
2013-cü ildə Ənvər Sadıxov qarmonun 
təkmilləşdirilməsinə dair müəlliflik 
hüququ alır. Soydaşımızın  novatorluğu 
sayəsində Azərbaycanda bu ideyadan 
bəhrələnən cavan sənətkarlar  günü-
gündən artır. 

Ənvər Sadıxov  Türkiyə, Fran-
sa, ABŞ,  Norveç, İsveç, Finlandiya, 
Almaniya, Misir  və bir sıra digər xarici 
ölkələrdə qastrol səfərlərində olaraq milli 
musiqi nümunələrimizi layiqincə təmsil 
etmiş, Azərbaycan qarmonunun dünya 
musiqi alətləri sırasında özünəlayiq 
yeri olduğunu sübuta yetirmişdir.  
Heydər  Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 
UNESKO-nun bir çox layihələrində solo 
çıxışları Ənvər Sadıxova dünya şöhrəti 
gətirir.

Ənvər Sadıxovun  2017-ci il 
avqustun 19-da Qəbələdə  verdiyi 19 
kompozisiyadan ibarət konsert ötən 
aylarda  musiqi ictimaiyyətinin dilindən 
düşmür. Proqrama daxil olmuş mu-
ğam nümunələrini, milli rəqslərimizi, 
ifalarındakı melizmi, xırdalıqları eşidən 
xarici qonaqlar Azərbaycan musiqisi-
nin zənginliyinə  heyran qalırlar. Milli 
Konservatoriyanın rektoru  Xalq artisti, 
professor Siyavuş Kəriminin layihəsi 
əsasında Skandinaviya  ölkələrində qast-
rol səfərlərində olarkən “Skruk” xoru ilə 
birgə ifası, Xalq artisti Brilyant Dada-
şova və Əməkdar artist İlqar Muradovla  
çıxışları da Ənvər Sadıxova yeni uğurlar 
qazandırıb. 

Tanınmış ifaçı  AzTV-nin nəzdində 
yaratdığı və 2006-cı ildən fəaliyyət 
göstərən “Qaytağı” instrumental ansamb-
lına  bədii rəhbərliyi yüksək peşəkarlıqla 
davam etdirir. Azərbaycan  incəsənətinin 
inkişafındakı xidmətlərinə  görə Ənvər 
Sadıxov 2007-ci ildə Əməkdar artist, 
2014-cü ildə isə Xalq artisti fəxri adlarına 
layiq görülüb. Bu gün radionun qızıl 
fondunda onun ifasında  onlarca musiqi 
nümunələrimiz   saxlanır. 

Ənvər Sadıxov hazırda Milli Kon-
servatoriyanın müəllimidir. Ustadların-
dan öyrəndiklərini həvəslə gənc nəsilə 
öyrədir. Onu da yaxşı bilir ki, hər yenilik 
soykökümüzə bağlılıq üzərində boy atır. 

Rafiq SALMANOV, 
“Xalq qəzeti”

Belçika prokurorluğu 
Puçdemonun həbsi ilə bağlı 

İspaniyanın müraciətinə baxacaq

 � Belçika prokurorluğu Kataloniyanın 
sabiq başçısı Karles Puçdemonun həbsi ilə 
bağlı İspaniyanın müraciətinə baxacaq.

 APA-nın Reuters 
agentliyinə istinadən ver-
diyi xəbərə görə, bu barədə 
prokuror Erik van der Sipt 
bildirib. 

“İspaniya məhkəməsinin 
qərarına baxılacaq. Yaxın iki 

gün ərzində müvafiq sənəd 
hakimə təqdim ediləcək”,- 
deyə prokuror vurğulayıb. 

İspaniyanın Milli 
Məhkəmə Palatası Katalo-
niyanın sabiq rəhbəri Karles 
Puçdemonun həbsinə Avropa 

orderi verib. Hazırda Ka-
taloniyanın sabiq rəhbəri 
Belçikadadır. Avropa qanun-
larına uyğun olaraq, Avropa 
orderi verildikdən sonra 
K.Puçdemonu Belçika polisi 
həbs etməlidir.

Meksikada iri neft yatağı 
aşkar edilib

 � Meksikanın “Petrоleos Mexicanos” 
(Pemex) dövlət neft-qaz şirkəti Verakrus ştatı 
ərazisində iri neft yatağı aşkar edib.

 APA-nın “İnterfaks” 
agentliyinə istinadən ver-
diyi xəbərə görə, bu barədə 
şirkətin yaydığı açıqlamada 
bildirilir.

 Məlumata əsasən, yata-
ğın 1,5 milyard barreldən çox 
neftə malik olduğu güman 
edilir.

 2017-ci ildə Meksikada 
neft hasilatı kəskin aşağı dü-
şüb. İyulda gündəlik hasilat 
təxminən 2 milyon barrelədək 
azalıb.   Bununla belə, Mek-
sika OPEC-ə üzv olmayan 
ölkələr arasında ən iri neft 
istehsalçılarından biridir. 

Novatorluq sənətkarı 
yaşadır, sənəti isə 
zənginləşdirir
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