İan Saderlənd, BP-nin regional vitse-prezidenti
BP-nin Bakı 2015 Avropa Oyunlarının rəsmi tərəfdaşı elan edilməsi
üçün sazişin imzalanmasına həsr edilmiş tədbirdə çıxış
“Four Seasons” mehmanxanası,
12 iyun, 12:00-14:00
Möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün burada çox mühüm və əlamətdar bir hadisəni qeyd etmək
üçün keçirilən bu möhtəşəm tədbirdə BP-ni təmsil etmək mənim üçün
böyük şərəfdir. Bu gün biz gələn il Bakıda keçiriləcək ən böyük
beynəlxalq idman tədbirinin rəsmi tərəfdaşına çevrilmək üçün 2015
Avropa Oyunlarının Əməliyyat Komitəsi ilə saziş imzalıyırıq.
Bu saziş bizim bu andan başlayaraq həyata keçiriləcək hazırlıq işlərinə
qatılmağımıza imkan verəcək. Ümid edirik ki, bu, yeni Avropa idman
təşəbbüsü üçün uğurlu başlanğıc olacaq.
Rəsmi tərəfdaş kimi, biz bunun Azərbaycanın böyük beynəlxalq
tədbirlərə ev sahibliyi edə biləcəyini nümayiş etdirməsi üçün gözəl bir
imkan olacağını gözləyirik. Biz bu cür nəhəng idman tədbiri üçün
hazırlıq işlərinə başladığı bir məqamda Azərbaycana dəstək ola
biləcəyimizdən məmnunluq duyuruq. Biz inanırıq ki, ölkənin idman
sahəsində yüksək nailiyyətlər üzrə daha böyük bir mərkəzə çevrilmək
istiqamətində göstərdiyi səylər baxımından bu tədbir ölkə üçün unikal
bir imkan yaradır.
Bu gün biz həmçinin innovativ “Oyunlar Akademiyası” təşəbbüsünün
rəsmi tərəfdaşına çevriləcəyik. Biz hesab edirik ki, bu təşəbbüs
yüzlərlə entuziast Azərbaycan gəncinin yeni bacarıqlara və biliklərə
yiyələnərək ölkənin beynəlxalq tədbirlər həyata keçirmə potensialına
töhfə verməsi üçün çox gözəl bir imkandır.
BP bu təşəbbüsü dəstəkləməkdən çox məmnunluq duyur və biz
hesab edirik ki, o, Azərbaycanın bacarıq və potensialların yaradılması
istiqamətində göstərdiyi ümumi səyləri gücləndirəcək və layihələrin
həyata keçirilməsində böyük bir təcrübəni miras qoyacaq. Biz əminik
ki, gələcəkdə ölkənin bu potensiala ehtiyacı duyacağı və həmin
potensialdan uğurla istifadə edəcəyi daha çox hallar olacaq.
BP iyirmi ildən artıqdır ki, Azərbaycanda ölkənin bir sıra böyük neft və
qaz layihələrini təhlükəsiz və etibarlı şəkildə idarə edir. Faktiki olaraq,

biz Azərbaycanın ən böyük xarici neft və qaz tərəfdaşıyıq. Burada
bizim idarə etdiyimiz dünya səviyyəli layihələr ölkənin inanılmaz
dərəcədə sürətli iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli töhfə verib və onun
beynəlxalq miqyasda böyük enerji təchizatçısı kimi tanınmasında
böyük rol oynayıb. Biz ölkənin enerji sektorunda oynadığımız və
oynamağa davam edəcəyimiz rolumuzla çox qürur duyuruq.
Biz həmçinin təhsil, mədəniyyət və idman layihələrindəki uğurlu
tərəfdaşlığımızla da qürur duyuruq. Bunlardan sadəcə birini qeyd
etsək – biz 2012-ci ildə Londonda keçirilmiş Olimpiya Oyunlarında
Azərbaycanın iştirakını dəstəkləmişik və ötən il biz Milli Olimpiya və
Paralimpiya Komitələri ilə rəsmi tərəfdaşlığımızın müddətini 2016-cı ilə
qədər uzatmışıq. Buna müvafiq olaraq, biz Azərbaycanın Milli Olimpiya
və Paralimpiya komandalarına və xüsusi nümayəndələr kimi
seçdiyimiz bir qrup idmançılara sponsorluq edirik. Biz inanırıq ki, bu
tərəfdaşlıq çox uğurlu olub və ölkənin idman sahəsində yüksək
nailiyyətlər qazanmaq səylərinə töhfə verib.
Bu gün Bakı 2015 Avropa Oyunları ilə başladığımız bu yeni tərəfdaşlıq
bizim gənclər və gələcək nəsillər üçün imkanların yaradılmasında
ölkəyə dəstək olmaq üçün götürdüyümüz davamlı öhdəliyin bir
hissəsidir.
Bakı 2015 Avropa Oyunlarının rəsmi tərəfdaşı kimi, biz Bakı 2015
Avropa Oyunlarına beynəlxalq miqyasda uğur qazandıracaq ölkənin
idmana olan həvəsini bölüşürük. Bizim Azərbaycandakı fəaliyyətimiz
uzunmüddətlidir və biz ölkədə təhsil, mədəniyyət və idman
sahələrindəki böyük təşəbbüslərə illərlə göstərdiyimiz dəstəyi davam
etdirəcəyik.
BP şirkəti olaraq biz Avropa və Azərbaycan üçün həyəcanla dolu
olacaq növbəti yay mövsümünü həvəslə gözləyirik. BP şirkəti bu
həyəcanı bölüşməkdən şərəf duyur və bizim də böyük milli və
beynəlxalq idman uğurlarında bir payımız olacağını gözləyirik.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm!

