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Zati-aliləri, cənab Rəhimov, möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar,
Bu gün Oyunlar Akademiyasının eksklüziv rəsmi tərəfdaşı olan BP şirkətinin adından bu
tədbirdə iştirak etməkdən məmnunluq duyuram.
Biz hesab edirik ki, Oyunlar Akademiyası çox gözəl bir təşəbbüsdür. Və icazə verin nə üçün belə
düşündüyümüzü izah edim:






İlk növbədə ona görə ki, onun hədəfi Bakı 2015 Oyunlarından da sonrakı gələcəkdir. BP
həmişə gənclər üçün inkişaf və təhsil proqramlarını dəstəkləyib. Biz bu sahədə böyük bir
yol qət etmişik və bununla çox qürur duyuruq. Oyunlar Akademiyası da mahiyyət
etibarilə təhsil proqramıdır. Onun məqsədi Azərbaycan və Avropada istedadlı peşəkar
kadrları müəyyən etmək və inkişaf etdirməkdir. Bu, bizim dəstək olmaq üçün seçdiyimiz
proqramlarda qarşıya qoyduğumuz başlıca məqsəddir.
Fikrimizcə, bu, həm də ona görə möhtəşəm təşəbbüsdür ki, burada təlim alacaq
gənclərin Azərbaycanda davamlı bir irs qoyacağı gözlənilir. Elə bir irs ki, keyfiyyət
baxımından beynəlxalq standartlara cavab verəcək. Bu irs tədbirlərin peşəkar idarə
olunması bacarıqlarından ibarət olacaq. Ümid edirik ki, bu, ölkənin böyük beynəlxalq
tədbirlərə ev sahibliyi etmək iqtidarında olduğunu nümayiş etdirməsinə kömək edəcək.
Üçüncüsü isə, bu təşəbbüs Azərbaycan və Avropa ölkələrindən olan istedadlı gənclərə
gələn ilin ən böyük idman tədbirindən bəhrələnmək üçün çox böyük imkan yaradır. Ona
görə ki, bu gənclər Oyunların təşkilinə və digər əlaqədar fəaliyyətlərə birbaşa cəlb
olunacaq.

Mən əminəm ki, Oyunlar Akademiyasındakı iştirakçıların artıq başa vurduğu təlim modulları son
dərəcədə faydalı olmuşdur. İştirakçılar qarşıdan gələn böyük tədbirə hazırlıq zamanı səriştə və
biliklərə yiyələndikcə, BP bu birillik proqram ərzində əlavə təlimlərə öz dəstəyini davam
etdirəcək.
Mən həmçinin əminəm ki, Oyunlar Akademiyası Azərbaycan və Avropa ölkələrindən olan 188
məzunun əksəriyyətinə uzunmüddətli karyera üçün yol açacaq. Onlara burada yiyələndikləri
səriştələrdən istifadə etməklə qarşılarına çıxa biləcək çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəkləri və
iri layihələri həyata keçirə biləcəkləri sahələri seçməyə kömək edəcək.
Sonda isə, ilk Avropa Oyunları ilə bağlı fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Üç həftə bundan
əvvəl biz hamımız Oyunlara 200 gün qalmasını qeyd etmək məqsədilə Qız Qalasında keçirilmiş
möhtəşəm tədbirin şahidi olduq. Bu, onu göstərir ki, həyəcan dolu anlar artıq başlayıb.

Oyunların rəsmi tərəfdaşlarından biri kimi BP şirkəti öz adının Avropanın ilk ən böyük idman
tədbiri ilə bir arada çəkilməsindən qurur duyur. Azərbaycanın uzunmüddətli və etibarlı tərəfdaşı
kimi, biz bu möhtəşəm fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan gəncliyinə və idmanına
dəstəyimizi davam etdirmək qərarına gəldik. Getdiyimiz bu yol London 2012 Oyunlarından
başlayıb, gələcəkdə də davam edəcək və bugünkü Oyunlar Akademiyasının iştirakçıları da
gələcək tədbirlərin mühüm bir hissəsinə çevriləcək.

Təşəkkür edirəm!

