
Chomolungma, care înseamnă în limba 
tibetană Mama Universului,  este cel mai înalt 
vârf de pe Pământ. Altitudinea acestuia este de 
8844,43 m (după măsurătorile făcute în 2005). Se 
află în munţii Himalaya, la coordonatele 27°59' N 
şi 86°55' E, pe graniţa dintre Nepal şi China. În 
nepaleză numele masivului este Sagarmatha (Zeiţa 
Cerului). Numele din limba engleză, Everest, a 
fost dat în onoarea topografului britanic sir George 
Everest, cel dintâi care a făcut măsurători exacte 
şi a întocmit primele hărţi ale masivului. 

Piscul Chomolungma s-a format acum 60 
de milioane de ani, odată cu înălţarea munţilor 
Himalaya.

Pe acest munte sunt peste 600 de gheţari 
cu o suprafaţă de 1.600 kmp, fiind centrul de 
emergenţă a gheţarilor din zonele cu latitudini 
mici. În împrejurimile piscului, pe o rază de 20 de 
km, există un mare număr de vârfuri, dintre care 
peste 40 au înălţimi depăşind 7.000 m.   

În partea nordică a muntelui din a doua 
decadă a lunii iunie până în a doua decadă a lunii 
septembrie este sezonul ploios, iar între ianuarie 
şi martie şi în lunile noiembrie şi decembrie aici bat 
mereu vânturi puternice, viteza maximă atingând 
90m/s. Masivul este acoperit de gheaţă şi zăpadă 
în tot cursul anului. Iarna temperatura minimă 
coboară la -50, -60°C. Prin urmare, din ultima 
decadă a lunii aprilie până în prima decadă a lunii 
iunie şi din a doua decadă a lunii septembrie până 

în a doua decadă a lunii octombrie se poate vorbi 
de intervale optime de timp pentru escaladarea 
piscului.

În secolele al 18-lea şi al 19-lea unii alpinişti 
şi exploratori au făcut expediţii în zona piscului 
Chomolungma pentru a descoperi misterele 
acestui masiv.

Neozeelandezul Edmund Hillary, membru al 
echipei britanice de alpinişti conduse de colonelul 
John Hunt, şi Tenzing Norgay, şerpaşul nepalez al 
echipei, s-au căţărat la 29 mai 1953 pe versantul 
sud-vestic al  muntelui şi au ajuns la vârf. A 
fost prima cucerire de către om consemnată în 
documente a celui mai înalt vârf de pe Pământ.

Primii alpinişti chinezi care au cucerit 
Chomolungma sunt Wang Guzhou, Gong Bu şi Qu 
Yinhua. Ei au ajuns pe vârf de pe versantul nordic 
la 25 mai 1960. Prima femeie din lume care a ajuns 

acolo a fost o japoneză, pe nume Junko Tabei. 
Aceasta a reuşit ascensiunea la 15 mai 1975.

Panduo, de etnie tibetană, este prima 
chinezoaică care a cucerit Chomolungma. Ea s-a 
căţărat pe pisc în anul 1976.

Primii români care s-au urcat pe acest munte 
au fost Teodor Tulpan, Marius Gane, Lucian 
Bogdan şi Georghe Dijmărescu. Ei au atins vârful  
la 22 mai 2003.

Pentru a proteja mediul şi resursele de pe 
„Acoperişul Lumii”, guvernul chinez a înfiinţat în 
1989 în zonă o rezervaţie naturală cu o suprafaţă 
de peste 3.000 kmp. Mulţi tineri voluntari chinezi 
s-au deplasat anual în ultima perioadă în zona 
vârfului culegând deşeurile şi gunoaiele lăsate de 
alpiniştii veniţi din toată lumea. 

Topografii chinezi au făcut prima măsurare a 
vârfului în anul 1975. Rezultatul a fost 8848,13m. 
Ultima măsurare a înălţimii piscului Chomolungma 
s-a desfăşurat între 15 martie şi 23 mai 2005. 
Topografii chinezi au utilizat receptoare GPS,  
echipamente radar şi alte aparate moderne. În 
urma analizelor şi calculelor a fost dată publicităţii 
noua înălţime determinată a vârfului: 8844,43 m. 

Masivul Himalaya continuă să se înalţe. 
Calculele arată că „Zeiţa Cerului” creşte cu circa 
20-30 m în 10.000 de ani. Farmecul şi misterul 
vârfului Chomolungma atrage tot mai mulţi alpinişti 
şi turişti din toate colţurile lumii.          

           Zhu Kewen

Vizita în China a lui Marin Dumitru, câştigător al concursului RCI

Marin Dumitru, câştigător al premiului 
special la concursul „Sichuan-arealul ursului 
panda”, organizat de către RCI, a fost invitat 
împreună cu ceilalţi 9 câştigători din alte ţări să 
facă între 3 şi 12 iulie 2007 o excursie de 10 
zile în China. 
Ne ascultă emisiunile de peste trei decenii

Marin Dumitru lucrează la Compania 
Naţională de Electricitate Transelectrica. Ne 
ascultă emisiunile încă din vara anului 1974. Din 
2002 frecventează şi site-ul redacţiei noastre. 
De ani de zile ţine legătura prin poştă şi prin 
Internet cu redacţia, oferindu-ne observaţii şi 
propuneri privind emisiunile noastre. A luat parte 
la concursurile noastre, ca şi la manifestările 
organizate de redacţie la Bucureşti. 

Lucrarea sa pentru concurs Să ne plimbăm 

în raiul pe pământ este foarte bine concepută 
şi extrem de bogată în informaţii, pe care le-
a completat şi cu un mare număr de ilustraţii 
atractive.

Menţionăm că dl Dumitru este al 5-lea 
ascultător din România,  după Oniţa Popescu 
din Bucureşti, în 1988, Adrian Mociulschi din 
Bucureşti, în 1991, Vasile Voicu Bora din Alba 
Iulia, în 1995, şi Danielo Dudaş din judeţul 
Arad, în 2006, care a cucerit premiul special 
la un concurs organizat de RCI şi a fost invitat 
pentru o excursie în China.

Variate activităţi în timpul vizitei
La 4 iulie a avut loc la Marea Sală a 

Poporului din Beijing ceremonia de decernare 
a premiului. Conducerea RCI, în frunte cu 
directorul general, Wang Gengnian, a oferit în 
aceeaşi zi celor 10 câştigători ai concursului un 
dineu de bun venit. La 5 iulie Marin Dumitru a 
vizitat RCI şi s-a întâlnit cu membrii Redacţiei 
în limba română.

Cei 10 invitaţi au vizitat la Beijing Oraşul 
Interzis, Marele Zid şi Templul Cerului. Iar în 
provincia Sichuan au vizitat Muntele Emei,  
Baza de Cercetare şi Înmulţire a Urşilor Panda 
şi complexul hidrotehnic Dujiangyan. Oaspeţilor 
noştri li s-a rezervat o primire caldă peste tot 
unde au fost.

Impresii bogate 
Imediat după coborârea din avion el a 

declarat: „Sunt foarte emoţionat. Pentru prima 
oară în viaţa mea am pus piciorul pe pământul 
marii, puternicei şi fascinantei Chine". 

După ce a urcat pe Marele Zid Chinezesc 
a spus: „Construcţia acestui zid, cred eu, 
a avut la bază concepţia că această ţară, 
devenită ceea ce este astăzi China, a avut 
nevoie de pace, a avut nevoie de libertate, ca 
invadatorii să nu vină peste ea, peste oamenii 
Chinei. China să se dezvolte liberă şi după 
legile ei, în stilul chinezesc. Cred că aceasta a 
fost raţiunea supremă pentru care s-au depus 
eforturi extraordinare.”

La Baza de Cercetare şi Înmulţire a Urşilor 
Panda, Marin Dumitru a stat chiar lângă un 
pui de panda. „Văzut de la distanţă, ursuleţul 
panda pare un animal sălbatic foarte frumos, 
deosebit de interesant, dar în momentul în care 
eşti lângă el, îi simţi pulsul, simţi viaţa lui, îi vezi 
lacrimile privirilor lui, pentru că am observat că 
avea ochii umezi”, spunea el.

Despre RCI şi emisiunile în limba română: 
„Cred că RCI este cel mai credibil post de radio 
cu acoperire mondială din lume. RCI transmite 
ascultătorilor ştiri de ultimă oră din China şi din 
această regiune, face cunoscute ascultătorilor 
săi cultura şi civilizaţia chineză şi, de asemenea, 
treburile de zi cu zi din R.P. Chineză.” 

                                      Wang Hong
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Hong Kong, supranumit „Perla Orientului”, 
are o suprafaţă de 1.092 kmp şi aproape 7 mil. de 
locuitori. După o ocupaţie britanică de peste 100 de 
ani, teritoriul s-a întors la patria mamă la 1 iulie 1997, 
când s-a înfiinţat Regiunea Autonomă Specială Hong 
Kong pe baza principiilor „o ţară, două sisteme”, 
„Hong Kongul administrat de cetăţenii săi”, „un înalt 
grad de autonomie”, formulate de fostul conducător 
chinez Deng Xiaoping.

După întoarcerea la patrie acest teritoriu a 
rezistat crizei financiare din Asia, epidemiilor de 
SARS şi gripei aviare, păstrându-şi stabilitatea şi 
prosperitatea. Statutul său de centru internaţional 
financiar, comercial şi de navigaţie s-a consolidat. 

Caracteristice Hong Kongului sunt gradul 
înalt de internaţionalizare, libertatea comerţului 
şi a comunicării informaţiilor, concurenţa liberă şi 
deschisă, reţeaua financiară amplă şi bine dezvoltată, 
infrastructura de prim rang pentru transporturi şi 
comunicaţii. Peste 3.200 companii internaţionale au 
sedii sau reprezentanţe aici. Teritoriul dispune de 
mari rezerve valutare şi de o monedă stabilă, liber 
convertibilă. 

În afară de afacerile externe şi de apărare, 

Regiunea Autonomă Specială Hong Kong deţine 
puterile administrativă, legislativă, judiciară şi de 
ultimă instanţă judecătorească. Şeful executivului 
reprezintă funcţionarul cu cel mai înalt rang din 
teritoriu. Aici nu s-au schimbat sistemul social-
economic, nici modul de viaţă al localnicilor, nici 
sistemul juridic după revenirea la patrie. Cursele 
de cai, loteria, bursa şi piaţa imobiliară atrag în 

permanenţă un mare număr de oameni. 
Hong Kong este punctul de întâlnire a 

civilizaţiilor orientală şi occidentală, loc unde se 
găsesc privelişti mirifice constând din coline înalte, 
păduri, lacuri, litoral, mlaştini etc. Cele patru parcuri 
de pe coastă şi rezervaţia marină reprezintă un 
important areal pentru diverse animale sălbatice. 
Parcul de distracţii Disneyland şi Muzeul de Artă 
atrag zilnic turişti chinezi şi străini.

Portul liber Hong Kong este unul din cele 
mai solicitate porturi din lume, păstrând legături 
comerciale şi de transport cu 460 de porturi din 
peste 200 de ţări şi regiuni. Majoritatea produselor 
sunt scutite de taxe vamale. 

Economia regiunii a înregistrat mari creşteri în 
ultimii 10 ani.  Legăturile dintre Hong Kong şi zonele   
interioare ale patriei au devenit tot mai strânse. 
La ora actuală produsele de aici pot intra pe piaţa 
părţii continentale fără taxe vamale. Zeci de mii 
de locuitori din teritoriu şi-au găsit locuri de muncă 
în regiunile interioare ale ţării. În fiecare an 10-12 
milioane de cetăţeni din partea continentală vin să 
viziteze Hong Kongul.

Luo Dongquan

Spicuiri din mesajele sosite la redacţie
Irina Ropot: Noi, jurnalistii care 

am vizitat această ţară minunată, 
de fiecare dată când scriem despre 
tradiţiile, obiceiurile popoarelor, 
sănătate sau bucate tradiţionale, 
consultăm şi site-ul dv., fiindcă 
totdeauna găsim răspunsuri care 
prezintă interes, sunt formulate 
conform exigenţelor şi apreciem 
înalt profesionalismul colectivului 
acestei redacţii.

Bianca G: Sunt o tânără din 
Bucureşti. Din întâmplare am dat 
peste acest site şi am citit cu sufletul 
la gură toate informaţiile. Cel mai 
mult mi-au plăcut cele despre etnii. 

Am găsit pe acest site informaţii pe 
care nu le-am citit în altă parte, lucruri 
fascinante despre cultura acestor 
etnii, despre comportamentul lor. 
Sunt fascinată de tradiţiile chineze, 
iar cel mai mult îmi doresc să pot 
vedea o orezărie, un sat de pescari 
sau cum se strânge ceaiul. Cred că 
China este o ţară extraordinară care 
aşteaptă să fie descoperită şi mi-ar 
plăcea să am şi eu această şansă.

Alexandru Caramaliu: Pe mine, 
nu premiul în sine mă intresează. 
Ci faptul de a răspunde şi a mă 
strădui să vă răsplătesc în vreun 
fel pentru tot ceea ce faceţi pentru 

noi, în spatele transmisiunilor dvs. 
ascunzându-se o muncă titanică şi 
plină de migală, pe care eu n-o pot  
trece cu vederea. Mă bucur că şi prin 
„Poşta redacţiei” ne ţineţi la curent 
cu toate concursurile şi prezentaţi 
răspunsurile la fel şi fel de dorinţe 
ale radioascultătorilor, cunoscând 
cu această ocazie şi preocupările 
fiecăruia asupra unei probleme.

Petru Zaiţ: Mai întâi de toate 
vreau să vă mulţumesc pentru CD 
şi pentru lampionul pe care l-am 
primit. Le voi păstra cu grijă şi când 
mă voi uita la ele mă voi gândi la 
emisiunile dv. minunate pe care le 

faceţi zilnic cu atâta grijă pentru noi 
ascultătorii!

Maria Bălaşa: Am urmărit cu 
interes călătoria domnului Marin 
Dumitru în China. Este excelent 
că aţi relatat-o, am avut din nou 
impresia că am fost în Sichuan, deşi 
ştiu bine că în vorbe şi fotografii nu 
pot fi prinse toate lucrurile pe care 
le vezi, auzi şi simţi când eşti chiar 
la faţa locului. Între timp mi-am pus 
acasă Internet şi sunt încântată 
ca un copil de ceea ce văd despre 
China în fiecare zi.”

                             Wang Hong



Vizita preşedintelui PSD 
în China

Preşedintele Partidului Social 
Democrat din România, Mircea 
Geoană, făcând parte dintr-o delegaţie 
a Partidului Socialist European 
condusă de preşedintele Poul Nyrup 
Rasmussen, a efectuat o vizită în 
China. Secretarul general al C.C. al 
P.C. Chinez, preşedintele ţării, Hu 
Jintao, s-a întâlnit la 5 iulie 2007 la 
Beijing cu delegaţia şi a subliniat cu 
acest prilej că P.C. Chinez doreşte 
să intensifice schimburile de vizite şi 
cooperarea prietenească nu numai 
cu organizaţia menţionată, dar şi 
cu partidele membre ale acesteia, 
promovând dezvoltarea multilaterală a 
relaţiilor dintre China şi Europa. 

Acordând la 4 iulie un interviu 
presei chineze, Mircea Geoană a 
afirmat că este nevoie să se intensifice 
în continuare colaborarea între PSD 
şi PCC nu numai în sfera politică, 
ci şi în cea economică, precum şi în 
ce priveşte pregătirea cadrelor. Cât 
despre al 17-lea Congres Naţional al 
P.C.C., care va avea loc în toamna 
acestui an, Geoană a subliniat că 
are mare încredere în înţelepciunea 
conducerii chineze pentru a imprima 
o dezvoltare armonioasă, echilibrată şi 
dinamică anilor care vin.

Inaugurarea noii fabrici a 
societăţii Sinoroma

A fost inaugurată la 26 iunie 
2007 în Parcul Industrial F&G din 
judeţul Buzău noua fabrică a societăţii 
Sinoroma din România. Au participat, 
Xu Jian, ambasadorul Chinei la 
Bucureşti, Li Keming, directorul adjunct 
al Direcţiei Naţionale pentru Vânzarea 
Tutunului din China, Gabriel Balaban, 
prefectul judeţului Buzău, oficialităţi 
şi reprezentanţi ai departamentelor 
implicate din localitate, ziarişti şi 
salariaţi ai fabricii. 

Menţionăm că firma Sinoroma 
reprezintă cel mai mare obiectiv de 
investiţii al Corporaţiei Generale a 
Tutunului din China în străinătate, 
investiţia totală depăşind până acum 
20 mil. USD. Ţigările Dubliss se desfac 
atât pe piaţa română, cât şi pe cea a 
UE.

Expoziţia de fotografii 
despre Hong Kong 

O expoziţie de fotografii cu prilejul 
împlinirii a 10 ani de la revenirea 
Hong Kongului la patrie şi-a deschis 
porţile la 27 iunie 2007 la Bucureşti. 
Au fost prezenţi ambasadorul Chinei 
în România, Xu Jian, preşedintele 
Asociaţiei Române de Prietenie cu 
R.P. Chineză, Florea Dumitrescu, şi un 
numeros public.

F. Dumitrescu a reliefat în 
cuvântarea sa realitatea că politica 
„o ţară, două sisteme” a adus părţii 
continentale a Chinei şi Hong Kongului 
prosperitate şi stabilitate şi a furnizat 
totodată altor ţări un model de succes. 
Faptul reprezintă o contribuţie a Chinei 
pentru întreaga lume. 

Xu Kuangdi a vizitat 
România

Xu Kuangdi, vicepreşedinte al 
Comitetului Naţional al Conferinţei 
Consultative Politice din China, a 
efectuat între 5 şi 8 iulie 2007 o vizită 
de prietenie în România. Cu acest 
prilej a avut o întrevedere cu Nicolae 
Văcăroiu, preşedintele Senatului 
României şi cu Daniela Popa, 
vicepreşedintă a Camerei Deputaţilor. 
Acordând înalte aprecieri dezvoltării 
relaţiilor tradiţionale de prietenie şi 
cooperare dintre cele două ţări în ultimii 
peste 50 de ani, părţile şi-au exprimat 
dorinţa de intensificare a schimburilor 
şi cooperării dintre forul consultativ 
chinez şi forul legislativ român şi de 
promovare în continuare a relaţiilor 
chino-române de prietenie, cooperare 
şi de parteneriat în diferite domenii.

Inaugurarea firmei 
Harbin Kepler Delaware 
Software Development

La 16 iunie 2007 s-a inaugurat 
la Harbin, reşedinţa provinciei 

Heilongjiang din China de NE, firma 
Harbin Kepler Delaware Software 
Development, prima investiţie alocată 
în această provincie de firma belgiană 
Kepler Delaware, ale cărei acţiuni 
sunt deţinute în proporţie de 50% de 
cunoscuta firmă românească Kepler-
Rominfo.

Au participat o delegaţie belgiană, 
în frunte cu guvernatorul provinciei 
Luxemburg, Bernard Caprasse, 
o delegaţie română în frunte cu 
Radu Zaharia, director în Ministerul 
Economiei şi Comerţului, şi Aurelian 
Gogolescu, preşedintele Camerei de 
Comerţ şi Industrie a judeţului Prahova, 
şi o delegaţie a provinciei Helongjiang, 
condusă de viceguvernatorul Shen 
Liguo.

Au fost prezenţi preşedintele 
şi directorul general al firmei 
Delaware Consulting, Luc Van 
Aelbroeck, şi preşedintele Consiliului 
de Administraţie, Jan Delaere. Iar 
din partea firmei Kepler-Rominfo, 
preşedintele Jean-Claude Silvestre 
şi Gerard Lucon, managerul general 
al firmei Harbin Kepler Software 
Development. 

Xu Zhenhuan a vizitat 
România

Vicepreşedintele Federaţiei 
Generale a Sindicatelor din Întreaga 
Chină, Xu Zhenhuan, a avut o vizită 
în perioada 15-17 iunie în România, la 
invitaţia Blocului Naţional Sindical.

În cursul vizitei sale, Xu Zhenhuan 
s-a întâlnit cu preşedintele Blocului 
Naţional Sindical, Dumitru Costin, 
directorul Oficiului pentru Migraţia 
Forţei de Muncă, Aurel Teodorescu, 
şi cu deputatul Dan Mocănescu, 
membru al Comisiei muncii. Ei au avut 
un schimb de păreri privind problemele 
importante de interes comun, inclusiv 
protejarea drepturilor şi intereselor mai 
multor sute de muncitoare chineze 
lucrând în România.

Expoziţia de fotografii 
„Noul Beijing – o nouă 

olimpiadă”  

O expoziţie de fotografii intitulată 
„Noul Beijing – o nouă olimpiadă”, şi-a 
deschis porţile pe 17 iulie la Constanţa. 
Au fost prezenţi preşedintele 
Agenţiei Naţionale pentru Sport din 
România, Octavian Bellu, preşedintele 
Consiliului judeţean Constanţa, 
Nicuşor Constantinescu, viceprefectul 
judeţului, Adrian Nicolaescu, consulul 
general al Chinei la Constanţa, 
Wang Tieshan, şi un numeros public. 
Octavian Bellu a exprimat convingerea 
în alocuţiunea sa că olimpiada de la 
Beijing va fi o ediţie de nivel înalt şi 

una dintre cele mai reuşite din istoria 
JO. El a subliniat că România va face 
pregătiri intense pentru olimpiada de la 
Beijing şi va intensifica schimburile şi 
cooperarea pe plan sportiv cu China.

Au fost expuse 80 de fotografii 
reflectând noua fizionomie a 
străvechiului oraş Beijing, viaţa 
multicoloră a populaţiei aici şi activităţile 
de pregătire pentru JO.

Înainte de Constanţa, expoziţia    
s-a organizat şi la Sibiu.

Vizita în China a unei 
delegaţii de femei a PSD

O delegaţie a organizaţiei de 
femei a PSD, în frunte cu preşedinta 
organizaţiei, Rovana Plumb, a efectuat 
între 20-28 august 2007 o vizită de 
prietenie în China. Vicepreşedinta 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naţionale a Reprezentanţilor Poporului 
din China, preşedinta Federaţiei  
Femeilor din întreaga Chină, Gu Xiulian, 
s-a întâlnit cu oaspetele românce. În 
afară de Beijing, delegaţia română a 
vizitat şi oraşele Shanghai şi Taiyuan.

Delegaţia chineză a 
învăţământului a vizitat 

România

Din site-ul ambasadei chineze la 
Bucureşti aflăm că o delegaţie chineză 
din domeniul învăţământului, în frunte 
cu doamna Tian Shulan, consilier 
superior la Ministerul Educaţiei şi 
Învăţământului a efectuat o vizită 
de prietenie în România între 29 
iunie şi 2 iulie 2007. Cu acest prilej, 
ministrul român al educaţiei, cercetării 
şi tineretului, Cristian Adomniţei, şi 
rectorul Universităţii Bucureşti, Ioan 
Pânzaru, s-au întâlnit cu oaspeţii 
chinezi, procedând la un schimb 
aprofundat de păreri privind cooperarea 
bilaterală în domeniul învăţământului.

Creaţia muzicală 
„Tartuffe”, la Bucureşti

  Profesori şi studenţi ai Academiei 
Centrale de Dramaturgie din China au 
interpretat în seara zilei de 30 iunie la 
Opera Română din Bucureşti creaţia 
muzicală „Tartuffe”, prelucrată după 
piesa de teatru omonimă a lui Moliere. 
Teatrul clasic occidental a fost combinat 
cu muzică şi dansuri moderne şi cu 
forme ale artelor tradiţionale chinezeşti, 
operă locală, acrobaţii, arte marţiale.
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Forţa nucleară reprezintă o sursă curată, 
eficientă şi sigură de energie. Industria 
atomoelectrică din ţara noastră a pornit în anii 
70 ai secolului trecut. Construcţia primei centrale 
nucleare a început în localitatea Qinshan, provincia 
Zhejiang din estul Chinei, în martie 1985. Aceasta 
a fost dată în exploatare în decembrie 1991.

În urma eforturilor făcute pe parcursul câtorva 
decenii, ţara noastră a acumulat o experienţă 
bogată în ce priveşte cercetarea ştiinţifică, 
proiectarea şi construcţiile în domeniu. Până în 
momentul de faţă au fost construite şi date în 
exploatare 8 centrale nucleare, unde sunt montate 
11 grupuri de generatoare cu o putere instalată 
totală de 9 milioane kW, care abia depăşeşte 1% 
din cea a surselor electrice naţionale, fiind mult 
inferioară mediei mondiale.

La Centrala Nucleară Qinshan faza I a fost 
montat un agregat de 300.000 kW cu un reactor cu 
apă presurizată. Agregatul a fost proiectat, fabricat 
şi montat cu eforturile proprii din ţara noastră. 
Până acum a funcţionat în condiţii de stabilitate şi 
securitate mai mult de 10 ani. Între timp industria 
nuclearoelectrică din China a intrat într-o perioadă 
de dezvoltare accelerată. 

Centrala atomică Qinshan a intrat în cea 
de-a doua fază de construcţie. Este echipată cu 
două grupuri de agregate de câte 650 MW. Primul 
a fost dat în exploatare în luna aprilie 2002. Iar 
al doilea a intrat în funcţiune comercială în mai 
2004. Construirea acestor două grupuri a marcat 

un progres esenţial făcut de China în construirea 
prin forţe proprii a centralelor nucleare de utilizare 
comercială.

Centrala nucleară Qinshan faza III a introdus 
două agregate canadiene de 700.000 kW fiecare, 
cu reactoare cu apă grea, care au fost date în 
exploatare în octombrie 2003. Inginerii şi tehnicienii 
chinezi au făcut 96 de modificări şi îmbunătăţiri la 
aceste instalaţii. 

Centrala nucleară Dayawan din provincia 
Guangdong din sudul Chinei este dotată cu 2 
grupuri de generatoare importate din Franţa, cu o 
putere instalată de 980.000 kW fiecare. Centrala a 
intrat în funcţiune în 1994.

Apoi au început lucrările de construcţie a 
centralei Lingao cu două grupuri de generatoare 
de câte un milion kW, care au fost date în folosinţă 
în 2002. Centrala Lingao faza II, cu încă două 
agregate cu o putere instalată totală de 2,16 
milioane kW, şi-a început construcţia în decembrie 
2005. Concomitent cele două agregate de 1,06 
milioane kW fiecare, cu care este dotată centrala 
nucleară Tianwan din provincia Jiangsu, au fost 
date succesiv în exploatare comercială în august 
2007. Aceste două agregate au fost importate din 
Rusia.

Alături de introducerea instalaţiilor şi 
agregatelor străine, China a exportat în Pakistan 
o centrală nucleară cu reactor cu apă presurizată 
cu o putere instalată de 300.000 kW. Construcţia a 
început în 1993 şi s-a terminat în 2000. 

La ora actuală s-au format în ţara noastră trei 

baze producătoare de echipamente pentru energie 
nucleară la Shanghai, în Sichuan şi în China de 
nord-est.

Potrivit datelor statistice, cele 11 grupuri de 
generatoare atomo-electrice aflate în funcţiune 
au produs până acum 346 miliarde kWh energie 
electrică. Ceea ce înseamnă arderea a 105 mil. t 
de cărbune standard mai puţin şi reducerea cu 275 
mil. t a emisiilor de bioxid de carbon.  

Corporaţia de Stat pentru Tehnologia Energiei 
Nucleare din China şi Compania Electrică 
Westinghouse din SUA au semnat la 23 iulie 2007 
un contract de cooperare privind introducerea 
tehnologiilor avansate pentru energie nucleară 
din a treia generaţie. Potrivit contractului, primul 
agregat de un milion kW cu noua tehnologie va 
intra în exploatare comercială în 2013 în localitatea 
Sanmen, provincia Zhejiang. Faptul va marca o 
nouă etapă de dezvoltare a energeticii nucleare 
din ţara noastră.

La 18 august 2007 au început lucrările de 
construcţie în partea de nord-est a Chinei a unei 
noi centrale nucleare echipate cu 4 grupuri de 
generatoare având o putere instalată de un milion 
KW fiecare. Conform programului de dezvoltare, 
puterea instalată a centralelor electroatomice din 
China va atinge 40 milioane kW în 2020, cantitate 
ce va reprezenta circa 4% din puterea instalată 
totală a ţării.

Shen Qingcheng

Contacte şi schimburi prieteneşti Dezvoltarea energiei nucleare în China

Casa de bătrâni pentru musulmanii din Hohot
Casa de bătrâni pentru musulmanii din 

Hohot este primul aşezământ nonprofit organizat 
în ţara noastră pentru musulmani. Responsabilul 
Qiao Zhiming, a arătat: „Lucrările de construcţie 
a acestui cămin de bătrâni au început în 2000. 
Pe lângă alocaţiile guvernamentale de peste 7 
milioane de yuani, am primit şi donaţii din partea 
unor întreprinderi private din Hohot.”

Construcţia ocupă o suprafaţă de 4.700 
mp. Are o clădire cu două etaje şi 56 de camere, 
dintre care 20 de camere cu două paturi, 20 
cu 3 paturi şi 16 camere cu un pat simplu ori 
dublu. Spaţiul locuibil este pus armonios în 
legătură cu zona verde prin coridoare de sticlă. 
Bătrânii internaţi aici beneficiază de servicii de 
înaltă calitate. Întrucât primeşte şi subvenţii de 
la guvern pentru funcţionare, tarifele de utilizare 
nu sunt foarte mari. Bătrânii internaţi aici plătesc 
fiecare 200 de yuani pe lună pentru mâncare şi 
80 de yuani pentru îngrijiri.

Într-o cameră pentru perechi, bine aranjată 
şi foarte curată, i-am întâlnit pe soţii Li Shiliang. 
Întrebaţi de ce nu stau împreună cu copiii, soţul 
ne-a spus: „Am venit aici acum un an de zile. 

Viaţa de aici este bună. Mulţi tineri consideră 
că nu e respectuos să-şi trimită părinţii la case 
de bătrâni. De fapt tinerii sunt foarte ocupaţi, nu 
prea au timp să se îngrijească de bătrâni. Dar 
aici avem pe cineva care să ne îngrijească, să 
ne facă mâncare şi să ne spele rufele. Găsim aici 
şi parteneri de joc, de conversaţii, pentru că toţi 
suntem de aceeaşi vârstă şi avem preocupări 
similare. Putem să ne înţelegem uşor unii cu 
alţii.”

În afară de camerele de locuit, sunt şi 
alte încăperi cu diverse funcţii:  lectură, joc 

de cărţi, şah şi mahjong. S-a amenajat o sală 
de tenis de masă. Casa de bătrâni are şi un 
cabinet medical cu un medic care asigură zilnic 
controale medicale. Pe perete, lângă fiecare pat 
este instalat un buton de alarmă pentru a chema 
personalul de îngrijire, dacă este cazul.

 În momentul de faţă aici stau mai mult de 
60 de  bătrâni, majoritatea lor din localitate. 
Dar sunt şi câţiva veniţi din Beijing şi din alte 
localităţi ale ţării. 

Este foarte important pentru bătrânii 
musulmani să-şi respecte credinţa religioasă. 
De aceea, s-au construit aici şi săli de 
rugăciune separat pentru bărbaţi şi femei, aflate 
la etaje diferite, o baie şi un pavilion pentru 
contemplarea lunii. Pe pereţii de lângă sălile de 
rugăciuni sunt amplasate 5 ceasornice cu cuarţ 
care indică timpul celor 5 rugăciuni zilnice ale 
musulmanilor. 

Bătrânii sunt foarte bucuroşi să ne arate 
toate dotările de aici. Pe feţele lor nu se vede 
niciun semn de singurătate şi tristeţe, ci numai 
zâmbete de bucurie. 

              Lin Ting

O casă de bătrâni pentru musulmani din China



Pentru organizarea JO 
din 2008, sunt necesare 31 
de stadioane, săli şi terenuri 
sportive pentru competiţiile de 
la Beijing, dintre care 11 sunt 
nou construite, 11 existente, 
care trebuie modernizate, 
şi alte 9 vor fi amenajate 
provizoriu, urmând să fie 
dezafectate după olimpiadă.    

În zona universitară din partea 
nord-vestică a oraşului se află în 
construcţie 4 săli de sport. Alte două 
existente cunosc lucrări de modernizare 
şi lărgire. Aceste săli vor fi folosite după 
JO pentru competiţii internaţionale şi 
activităţi cultural-artistice. Desigur vor 
fi puse şi la dispoziţia studenţilor din 
respectivele instituţii de învăţământ 
superior.          

Sala de tenis de masă

Sala de tenis de masă se află 
în construcţie în parcul prestigioasei 
Universităţi Beijing(Beida). Lucrările de 
construcţie a sălii au început la 19 iulie 
2005 şi sunt planificate să se termine 
în august 2007. În această sală vor fi 
instalate 6.000 de locuri definitive şi 
2.000 temporare. 

Sala de badminton

Sala de badminton este construită 
la Universitatea Tehnologică din Beijing. 
Proiectarea a fost realizată chiar de 
profesorii şi studenţii universităţii. Sala 
are forma fluturaşului, cu o boltă din 
sticlă, înconjurată de cinci cercuri din 
cabluri de oţel, legate între ele prin 
alte 56 de cabluri ce simbolizează cele 
56 de naţionalităţi din China. Această 
sală va găzdui afară de competiţiile 
de badminton şi pe cele de gimnastică 
artistică. Lucrările de construcţie au 
început la 30 iunie 2005 şi se vor termina 
în cursul acestui an. Stadionul va avea 
o capacitate de 7.500 de locuri. 

Sala pentru lupte
Sala pentru lupte se găseşte la 

Universitatea de Agricultură Beijing. 
Cu o suprafaţă construită de peste 
23.000 mp, sala are o tribună de 8.000 
de locuri, din care 6.000 permanente şi 
2.000 temporare.

Sala este dotată cu cele mai 
moderne instalaţii. Sistemul de informaţii, 

de exemplu, poate să ofere prompt datele 
sportivilor, precum vârsta, greutatea şi 
altele. Iluminarea naturală şi încălzirea 
din resurse termice subterane pot 
economisi 30% din consumul de energie 
electrică. Colectarea apei de ploaie de 
pe acoperişul sălii pentru a fi valorificată 
reprezintă o altă trăsătură a proiectului 
acesteia. Lucrările de construcţie au 
început la 15 septembrie 2005.

Sala pentru judo şi 
taekwondo

Sala de judo şi taekwondo se află 
în campusul Universităţii de Ştiinţă şi 
Tehnologie din Beijing. Sala va avea 
8.000 de locuri pentru spectatori. 
Lucrările de construcţie au început la 
18 noiembrie 2005 şi s-au terminat în 
august anul acesta. Proiectanţii nu au 
optat pentru un aspect spectaculos, 
ci s-au străduit ca noua sală de sport 
să aibă cât mai multe funcţii. A fost 
proiectat un sistem de iluminare cu 
148 de conducte optice cu un diametru 
de 530 mm, pentru a dirija lumina 
soarelui către interiorul sălii, asigurând 
o iluminare naturală 10 ore pe zi fără să 
se consume energie electrică. 

Sala de volei
Sala de volei, aflată la Institutul 

Politehnic din Beijing, va găzdui 
meciurile de volei din cadrul olimpiadei. 
În perioada jocurilor paralimpice aici se 

vor organiza competiţiile de „door ball”. 
Cu o suprafaţă construită de 21.900 mp, 
sala are o tribună cu 5.000 de locuri. 
Lucrările de transformare au început la 
8 februarie 2007 şi se vor termina până 
la sfârşitul anului. 

Sala de haltere

 Sala de haltere este tot o sală mai 
veche ce trebuie transformată pentru 
a satisface cerinţele JO. Se află în 
incinta Universităţii de Aeronautică şi 
Cosmonautică din Beijing. Tribunele 
pentru spectatori sunt reglabile în funcţie 
de competiţiile ce vor fi organizate. Sunt 
montate 3.400 de locuri fixe şi 2.000 
provizorii. Construcţia are forma unui 
disc zburător, care sugerează imaginea 
infinită a spaţiului extraatmosferic şi a 
universului. Lucrările de modernizare 
au început la 31 ianuarie 2007 şi vor fi 
terminate până la sfârşitul anului. 

                                        Lin Ting
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La JO de la Beijing vor fi folosite 
37 de stadioane, săli de sport şi alte 
terenuri pentru competiţii şi 56 pentru 
antrenamente. Afară de  stadionul 
naţional, „Cuibul de pasăre”, care va 
fi dat în folosinţă la începutul anului 
2008, celelalte terenuri sportive vor fi 
terminate şi date în exploatare până 
la sfârşitul acestui an. Pe cele deja 
gata este programat să se organizeze 
din august până la sfârşitul anului o 
serie de competiţii de testare la 24 
de discipline sportive sub genericul 
„Good Luck, Beijing”.

Prima competiţie din această 
serie s-a organizat în Parcul Olimpic 
pentru Sporturi Nautice din districtul 
Shunyi. La Campionatul Mondial de 
Ambarcaţiuni pentru Tineret 2007 au 

participat peste 1.300 de sportivi, 
antrenori şi oficialităţi, reprezentând 
50 de ţări şi regiuni ale lumii. Au fost 
de faţă Liu Qi, preşedintele BOCOG, 
Jacques Rogge, preşedintele 
CIO, Denis Oswald, preşedintele 
Federaţiei Internaţionale de 
Ambarcaţiuni.

Turneul Internaţional de hochei 
pe iarbă, o altă competiţie „Good 
Luck, Beijing” s-a deschis la 7 august 
pe terenul de hochei din Parcul 
Olimpic. Au participat echipele 
masculine din Australia, Pakistan, 
Malaysia şi China şi echipele de fete 
din Argentina, Australia, Africa de Sud 
şi ţara noastră. Echipele masculină 
şi feminină din Australia au cucerit 
medaliile de aur. Terenul de hochei 
pe iarbă este unul provizoriu. Acesta 
va fi dezafectat după jocurile olimpice 
şi paralimpice. Are o capacitate de 
17.000 de locuri. A fost apreciat de 
echipele participante la competiţie 
gazonul artificial care poate preveni 
băltirea apei după ploaie.

Pe data de 12 august a început 
Regata Internaţională Qingdao  
2007. Goran Petersson, preşedintele 

Federaţiei Internaţionale de Iahting  
(ISAF) , a arătat în cuvântarea rostită la 
ceremonia de deschidere că această 
competiţie oferă o ocazie minunată 
reprezentanţilor din diferite ţări să 
simtă atmosfera JO, să se adapteze 
la condiţiile apei de aici. El a spus că  
a rămas cu o impresie adâncă. 
Amenajările şi construcţiile centrului 
olimpic sunt excelente.

 Între 11-13 augst s-a desfăşurat 
la hipodromul Shuangyuhe din 
Hong Kong Triatlonul de Hipism 
Internaţional, o competiţie de testare 
din seria „Good Luck, Beijing”.

Preşedintele CIO, Jacques 
Rogge, şi preşedinta Federaţiei 
Internaţionale de Hipism, prinţesa 

Haya a Iordaniei, după ce au 
vizitat amenajările şi instalaţiile 
hipodromului, au asistat cu mare 
interes şi la întreceri. Ei s-au declarat 
satisfăcuţi de condiţiile terenului şi de 
activităţile de pregătire pentru JO.

La 12 august a început în 
parcul Chaoyang din Beijing Turneul 
internaţional de volei feminin de 
plajă, la care au participat 24 de 
perechi provenite din 13 ţări şi 
regiuni. Nisipul a fost adus din insula 
Hainan.

Iar Turneul Internaţional de 
Baseball „Good Luck, Beijing” a 
început la 18 august pe noul teren 
de la Centrul Olimpic Wukesong din 
partea vestică a capitalei Chinei.

La 8 august, când mai era 
doar un an până la deschiderea 
celei de-a 29-a ediţii a JO, au fost 
organizate în mai multe localităţi 
din China variate manifestări 
festive. Întâmpinarea olimpiadei 
a devenit în această zi subiectul 
principal al preocupărilor tuturor 
cetăţenilor din capitala ţării 
noastre. Sute de mii de oameni 
au participat la activităţile sportive 
organizate în mai toate parcurile şi 
pieţele din Beijing, exprimându-şi 

sprijinul pentru întrecerile 
olimpice din capitala 
Chinei. Momentul 
culminant al activităţilor 
sărbătoreşti a fost seara 
în piaţa Tian'anmen. 

Peste o sută de 
cântăreţi renumiţi din 
partea continentală a 
ţării,  Hongkong, Taiwan 
şi Macao au cântat „We 
Are Ready” (Suntem 
pregătiţi). Cântecul a 
fost creat în mod special 

pentru manifestările prilejuite de 
începutul numărătorii inverse a 
unui an până la deschiderea JO 
din 2008 de la Beijing. Cântecul se 
poate prelua de pe site-ul oficial 
al BOCOG www.beijing2008.
cn. Au avut loc cu acelaşi prilej 
spectaculoase  jocuri de artificii.

Preşedintele Comitetului 
Internaţional Olimpic, Jacques 
Rogge, a lansat în cadrul 
manifestării invitaţia către toţi 
membrii CIO să participe la 

olimpiada din 2008. Preşedinţii 
comitetelor olimpice din Grecia, 
Canada, Marea Britanie, Rusia şi 
China, ca reprezentanţi ai tuturor 
comitetelor naţionale olimpice, au 
primit personal invitaţia lui Jacques 
Rogge. 

În discursul său Rogge şi-a-
exprimat aprecierile pentru 
activităţile de pregătire făcute de 
China şi a chemat tinerii din toată 
lumea să vină la Beijing peste un an. 
El a arătat: „Olimpiada reprezintă 
o grandioasă 
manifestare sportivă 
organizată pentru 
tinerii din toate ţările 
pentru a răspândi 
valorile olimpice 
şi a realiza idealul 
sportiv.” 

Locuitorii din alte 
6 oraşe chinezeşti 
care vor găzdui unele 
competiţii ale JO şi-
au exprimat în diverse 
forme solidaritatea 

faţă de olimpiada de la Beijing. 
De exemplu, în Hong Kong, unde 
vor fi organizate competiţii de 
hipism, a fost organizată o seară 
culturală. La Qingdao, oraş care 
va găzdui competiţiile de iahting, 
peste 10.000 de amatori de 
nataţie au participat la un concurs 
de traversare a unei renumite 
strâmtori din acest oraş. Iar la 
Shanghai s-a organizat la turnul 
TV un spectacol cu participarea 
unor artişti renumiţi.

O lume, un vis
Cea de-a 29-a ediţie a jocurilor olimpice 

se va deschide la 8 august 2008, ora 8 seara la Beijing
Toţi membrii familiei olimpice sunt invitaţi la JO din 2008

Prezentarea stadioanelor şi sălilor de sport 
Ediţie specială dedicată JO din 2008  Nr.5

Expoziţia colecţiilor de la 
Beijing
Expoziţia 

itinerantă a 
CIO de colecţii 
pe tema 
o l i m p i a d e i 
s-a deschis 
la 8 august 
la Beijing. 
Este pentru 
prima dată 
că obiecte preţioase din colecţia 
Muzeului Olimplic de la Lausanne 
din Elveţia sunt expuse în 
China. 

Circa 700 de exponate, 
inclusiv torţe, medalii, mascote 
de la celelalte ediţii JO, începând 
de la prima, desfăşurată la Atena 
în 1896, precum şi echipamente 
sportive şi suveniruri legate de 
olimpiade fac parte din această 
expoziţie. 

Expoziţia se va organiza şi 
în alte 13 oraşe chinezeşti.

Expoziţia de sculpturi ale 
olimpiadei 2008

La Monumentul Mileniului de 
la Beijing a fost inaugurată la 5 
august „Expoziţia de Sculpturi 
ale Olimpiadei 2008”. Peste 300 
opere sculpturale au fost expuse 
aici timp de 8 zile. 

Comitetul de Organizare 
a JO de la Beijing (BOCOG) a 
început să colecteze sculpturi  cu 
tematică olimpică din 8 august 
2005. Până la 1 martie 2006 au 
fost primite 2.450 de lucrări din 
82 ţări de pe cele 5 continente, 
din care au fost selectate 386  
pentru a fi expuse în acest 
cadru.

Expoziţia va fi deschisă şi în 
alte oraşe din China şi va face 
un turneu în lume.

Serviciu telefonic poliglot 
la Beijing

La 8 august a început să 
activeze Centrul Voluntarilor 
pentru Serviciul de Urgenţă 
Poliglot în districtul Chaoyang 
din Beijing. Centrul respectiv 
oferă servicii în 8 limbi în afară 
de chineză: engleză, franceză, 
rusă, germană, arabă, coreeană, 
japoneză şi spaniolă, ajutând 
cetăţenii străini să depăşească 
greutăţile cauzate de piedicile 
lingvistice. Centrul oferă totodată 
şi informaţii privind programele 
competiţionale, drumurile spre 
stadioane şi săli de sport, trasee 
turistice, hoteluri, restaurante 

ş.a. 
45 de voluntari, cunoscători 

de limbi străine, prestează 
actualmente aici servicii prin 
telefon. 
10 familii olimpice au vizitat 

Beijingul
10 familii olimpice, alese din 

peste 14.000 familii candidate 
din China şi de peste hotare, au 
fost invitate să viziteze între 6 
şi 14 august 2007 Beijing, Hong 
Kong şi Qingdao. 5 familii dintre 
acestea au fost din China,  plus 
familia „Bochamdo” din Argentina, 
familia „go Hong Kong” din Africa 

de Sud, familia „Greenlink” din 
Germania şi familiile „gotobeijing” 
şi „USA1776” din Statele Unite.  
Ele au participat la manifestările 
prilejuite de momentul când 
a rămas numai un an până 
la deschiderea olimpiadei 
beijingheze. Totodată au asistat 
la unele din competiţiile de 
testare sub genericul „Good 
Luck, Beijing”.  

Educaţia olimpică la Beijing
Comitetul 

de Organizare 
a JO de 
la Beijing, 
împreună cu 
Consiliul de 
Stat pentru 
Învăţământ şi 
Educaţie, a 
lansat în 2005 
P r o g r a m u l 
E d u c a ţ i e i 

Olimpice 2008 Beijing. În 
cadrul acestui program au 
fost desemnate în China 556 
de şcoli-model de educaţie 
olimpică. Peste 200 de licee şi 
şcoli elementare din Beijing au 
desfăşurat activităţi de cooperare 
şi schimburi cu şcolile desemnate 
de comitetele olimpice din diferite 
ţări şi regiuni.

Preşedintele CIO, Jacques 
Rogge, a efectuat la 6 august 
2007 o vizită la Liceul Nr. 4 din 
Beijing, o astfel de şcoală model 
pentru educaţia olimpică, şi a 
participat la ceremonia de lansare 
a activităţilor de cooperare şi 
schimburi cu o instituţie similară 
din Grecia.

Rogge a arătat cu acest 
prilej că programul de educaţie 
olimpică constituie o importantă 
avuţie culturală lăsată moştenire de 
olimpiada din 2008 de la Beijing.              

Tan Mi

Au început competiţiile de testare „Good Luck, Beijing”

O olimpiadă verde, o olimpiadă tehnico-ştiinţifică şi
o olimpiadă umanistă – trei idei directoare pentru JO de la Beijing



Beijingul este nu numai centrul politic şi economic 
al Chinei, dar şi nucleul ei cultural. În afară de 
cinematografe, case de cultură, şi săli de festivităţi, 
există în acest oraş un mare număr de săli de teatru 
şi concert, cum ar fi Teatrul Artei Poporului, Teatrul de 
Stat, Teatrul Secolului 21, sălile de teatru Chang’an, 
Poly, Liyuan; apoi Casa de Breaslă Huguang, Sala de 
Concerte Beijing, Teatrul Chinez de Păpuşi etc. Cel mai 
atrăgător este Marele Teatru Naţional. 

Proiectat de arhitectul francez Paul Andreu, Marele 
Teatru Naţional se află lângă piaţa Tian’anmen, la vest 
de Marea Sală a Poporului. Lucrările de construcţie 
au început în decembrie 2001 şi s-au terminat în iunie 
2007. 

Această clădire cu structură de oţel acoperit cu 
sticlă şi panouri de titan, are forma unui ovoid. Are o 
înălţime de 46,3 m, o adâncime de 32,5 m, o lungime 
pe axa est-vest de 212,2 m şi cea sud-nord de 143,6 
m, suprafaţa construită totalizând 210.000 mp. Sub 
această cupolă gigantică sunt acoperite trei construcţii 
independente: sala de operă cu 2.416 locuri, sala de 
concert cu 2.017 locuri şi cea de teatru cu 1.040 de 
locuri. Ele sunt legate prin coridoare suspendate şi au 
pe terasele de deasupra lor alte spaţii pentru studiu, 
recreere ori diverse alte activităţi. 

Marele Teatru Naţional este un ansamblu 
multifuncţional. În afară de cele trei construcţii 
principale, mai există 5 săli pentru repetiţii, un centru 
audio-vizual, o bibliotecă, o sală pentru conferinţe 
de presă ş.a. În plus teatrul are cel mai mare hol de 
odihnă pentru spectatori din lume. Aici se pot vedea 
prin geamuri cerul albastru cu fulgi de nori albi, precum 
şi peisajul de pe bulevardul Chang’an, care străbate de 
la est la vest centrul oraşului.

Marele Teatru Naţional este dotat cu echipamentele 
cele mai avansate pe plan mondial. De pildă, scena sălii 
de operă este formată dintr-o scenă principală, două 
laterale şi una în spate. Cele 4 au împreună o suprafaţă 
mai mare decât spaţiul pentru spectatori. Toate scenele 

au dispozitive de ridicare, coborâre, împingere, tragere 
şi răsucire, astfel încât decorurile se pot schimba foarte 
rapid. În sala de concert este montată cea mai mare 
orgă din lume, având 6.500 de tuburi.

Dacă spunem că scena reprezintă nucleul unui 
teatru, atunci efectul sonor reprezintă sufletul teatrului. 
Se foloseşte „efectul acustic natural”.  Actorii şi cântăreţii 
nu au nevoie de microfoane; vocile lor pot fi auzite clar 
în toate colţurile sălilor. 

Marele Teatru Naţional este înconjurat de un 
lac artificial adânc de 40 cm. Lacul se întinde pe o 
suprafaţă de 35.500 mp. De jur împrejurul lacului 
creşte o vegetaţie luxuriantă. Privind din depărtare, 
construcţia  seamănă cu un uriaş ou de culoare 
argintie plutind pe apă. Intrarea la teatru se face  
printr-un pasaj sub apă lung de peste 80 m. Galeriile 
de artă de pe ambele părţi ale pasajului şi apa limpede 
de deasupra creează o atmosferă liniştită, plăcută şi 
romantică. Pasajul este legat cu staţia de metrou şi de 
un parcaj subteran putând primi 1.000 de autovehicule 
şi 1.500 de biciclete. În caz de urgenţă, sunt disponibile 
26 de uşi de acces.

Marele Teatru Naţional îşi va deschide porţile 
pentru spectatori până la sfârşitul acestui an.           

Yang Ying
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O nouă ediţie a olimpiadei ------ un nou oraş Beijing

Ulicioarele şi curţile pătrate de la Beijing

Când vorbim de Beijing, una din vechile capitale 
ale Chinei, ne gândim imediat la Oraşul Interzis, la 
ulicioarele şi curţile pătrate care se numesc în limba 
chineză „hutong”, respectiv „siheyuan”, purtătoare ale 
culturii străvechi, ale datinilor şi obiceiurilor din oraş.

Acestea s-au realizat în marea lor majoritate în 
timpul dinastiilor Yuan, Ming şi Qing (1206-1911). Ele 
se găsesc concentrate în jurul Oraşului Interzis. Cei 
mai mulţi dintre locuitorii lor erau familiile şi rudele 
împăraţilor, precum şi demnitari ai curţii imperiale. 
Cele mai modeste curţi pătrate se află de regulă la o 
distanţă mai mare de palatul imperial, în părţile sudice 
şi nordice ale vechiului oraş, locuitorii fiind comercianţi 
şi alţi oameni de rând. La un moment dat numărul 
ulicioarelor din Beijing depăşea 6.000. Se spunea că 
existau 3.600 de ulicioare cu nume, iar cele fără nume 
erau mai multe decât firele de păr ale unui bou.

Aceste căi de acces au o lăţime variind de obicei 
între câteva zeci de cm şi câţiva m. Ulicioara „Piaţa 
de bani” avea o lăţime între 40-80 cm. Oamenii graşi 
o ocoleau. Marea majoritate a ulicioarelor sunt drepte. 
Există şi cazuri izolate. Spre exemplu, o ulicioară 
care se numeşte „9 coturi”, are peste 20 de cotituri. 
Dacă intri în ea, este greu să ieşi la capătul celălalt. 
În legătură cu denumirile lor, în unele cazuri ele sunt 
legate de poveşti. Altele sunt botezate cu numele 

unor personalităţi, cu nume de plante sau animale 
etc., ca „Uliţa Salciei” ori uliţa „Saivanul Oilor”. Sunt 
străduţe care se numesc după pieţele comerciale, 
ca ulicioara „Peştele Proaspăt”, „Ulicioara Pieţei de 
Legume”. Există ulicioare cu nume simbolic, ca „Uliţa 
Lată”, „Drumul Îngust”, ulicioarele „Bambusul” sau 
„Urechea”. 

Oraşul Beijing era străbătut în lung şi lat de o 
sumedenie de asemenea străduţe. Iar construcţiile de 
pe laturile lor erau de tipul curţilor pătrate - siheyuan. 
În sensul propriu al cuvântului, un siheyuan este o 
curte înconjurată pe cele 4 laturi de case simetrice, 

formând o incintă pătrată complet izolată de altele. Iar 
între două rânduri de curţi rămânea un spaţiu, care 
se numeşte hutong adică ulicioară. Curţile pătrate şi 
străduţele din Beijing formează o configuraţie ca o 
tablă de şah, orientată pe direcţiile est-vest şi nord-
sud.

Stilurile arhitectonice, amploarea şi decoraţiunile 
curţilor pătrate sunt clasate după gradele ierarhice 
ale stăpânilor. Curţile cele mai mici au o suprafaţă de 
câteva zeci de mp. Existau locuinţe cu dublă curte, 

cu triplă curte, cu 4-5 curţi, având suprafeţe de sute, 
de mii, chiar până la zeci şi sute de mii de mp. În 
asemenea curţi mari se găseau grădini cu pomi şi 
flori, coline artificiale, iazuri cu peşti etc.

O curte pătrată are o poartă principală, un zid-
paravan, case principale şi clădiri laterale. Construcţiile 
sunt din lemn şi cărămidă. Poarta principală simboliza 
poziţia socială a stăpânului. Cei cu poziţii înalte 
aveau o poartă înaltă, vopsită în roşu, cu broasca şi 
decoraţiunile aurite. Zidul-paravan de separare, care 
se găseşte în faţa sau după poarta principală este 
o construcţie ornamentală din piatră sau cărămizi, 
având  rolul de a bloca privirile indiscrete de afară.

Curţile pătrate sunt de fapt construcţii de locuinţe. 
Dar decoraţiunile, sculpturile, desenele pictate din 
aceste curţi înfăţişează obiceiurile şi datinile populare 
şi cultura străveche, reflectând dragostea de viaţă a 
cetăţenilor din Beijing.

Odată cu modernizarea şi sistematizarea 
oraşului, multe ulicioare şi curţi păstrate au dispărut, 
dar unele sunt conservate şi protejate prin grija   
autorităţilor.                       

                   Luo Dongquan

Marele Teatru Naţional - construcţie simbolică a noului Beijing
Gimnastul Yang Wei

De la a 23-a până la cea de-a 28-a ediţie a 
JO sportivii chinezi au cucerit 12 medalii de aur 
la gimnastică. S-au afirmat numeroşi campioni 
olimpici, precum Li Ning, Lou Yun, Li Xiaoshuang, 
Li Xiaopeng, Teng Haibin, Ma Yanhong, Lu Li, Liu 
Xuan. 

La vârsta de 5 ani Yang Wei a intrat în şcoala 
sportivă de la Xiantao, provincia Hubei, începând să 
facă exerciţii de gimnastică. 5 ani mai târziu a intrat 
în echipa provincială Hubei şi la 16 ani a fost primit 
în lotul naţional, începând să facă antrenamente 
sistematice şi riguroase la toate cele 6 aparate de 
gimnastică, punând o bază solidă pentru cariera 
sa sportivă. Din 1996 a început să participe la 
competiţiile naţionale şi internaţionale, înregistrând 
performanţe tot mai bune. El a obţinut primul titlu 
de campion naţional la individual compus în 1999. 
În acelaşi an a cucerit împreună cu coechipierii săi 

titlul de campion mondial pe echipe.
Dar drumul parcurs de gimnastul nostru  

n-a fost întotdeauna drept. Între anii 2000 şi 2006 
Yang Wei n-a câştigat nicio medalie de aur la 
proba de individual compus de la marile competiţii 
internaţionale, cu toate că a obţinut mai multe 
medalii de argint şi de bronz, inclusiv pe aparate. 
Astfel, la olimpiada de la Sydney din 2000, Yang Wei 
a fost învins cu doar 0,113 puncte de adversarul său 
rus, Alexei Nemov, aducând tuturor spectatorilor 
chinezi mare dezamăgire şi tristeţe. În anul 2003, la 
Campionatul Mondial din SUA, la proba individual 
compus, Yang Wei a obţinut cea mai înaltă notă la 
cinci aparate. Din păcate la al şaselea, din cauza 
arbitrului, a pierdut titlul de campion mondial cu 
doar 0,064 puncte diferenţă. 

În anul 2004, la Jocurile Olimpice de la Atena, 
soarta l-a păcălit încă o dată pe tânărul Yang. 
Avea 24 de ani şi starea sa fizică era considerată 
perfectă. La concursul de 
individual compus, Yang 
s-a comportat excelent 
la primele 5 aparate, 
situându-se cu 38,774 
puncte pe locul 1. Medalia 
de aur era gata să intre 
în posesia sa. Dar la 
ultima probă, având o 
mare presiune psihică, 
Yang a căzut de la bara 
fixă, obţinând doar 8,987 
puncte. S-a situat pe locul 7. 

Foarte trist, Yang a început să se gândească 
dacă mai merită să-şi continue drumul în 
domeniul gimnasticii de performanţă. În urma 
unei decizii dificile, a optat pentru continuarea 
antrenamentelor.

În anul 2006, la Campionatul Mondial din 
Danemarca, Yang, în vârstă de 26 de ani, a reuşit în 
cele din urmă cu exerciţii perfecte să obţină primul 
titlu de campion mondial la individual compus. El a 
mai obţinut medalia de aur la paralele. Concomitent, 
împreună cu coechipierii săi, a cucerit şi medalia de 
aur pe echipe. Gimnaştii chinezi au cucerit atunci 8 
medalii de aur. La Jocurile Asiatice din decembrie 
2006, el a cucerit 4 medalii de aur. 

„Olimpiada de la Beijing din 2008 va fi un nou 
punct de plecare. O să fiu mai curajos, pentru că 
m-am învins pe mine însumi şi nu mai există niciun 
adversar în faţa mea,” a spus Yang Wei.

Zhang Qian

Prezentarea sportivilor chinezi 

Nume:  Yang Wei
Ziua naşterii: 
　8 februarie 1980  
Loc de naştere: 
Xiantao, provincia 
　Hubei
Înălţime: 　1,63m
Greutate: 　56kg

Shenyang, capitala provinciei Liaoning, se 
află în partea de nord-est a Chinei, la o distanţă de 
peste 700 km de Beijing. Are aproape 7 milioane 
de locuitori, care aparţin unui număr de 32 de 
naţionalităţi: han, hui, xibo, manciuriană, coreeană, 
mongolă ş.a., etnia han reprezentând 92% din 
total. Este centrul economic, cultural, tehnologic 
şi de transporturi din zonă şi o importantă bază 
industrială a ţării. Oraşul are dezvoltate industriile 
construcţiilor de maşini, informatică si electronică, 
medico-farmaceutică, chimică şi aviatică. 

Pe acest pământ străvechi se găsesc urme ale 
civilizaţiei umane datând de peste 7.200 de ani şi 
numeroase obiective turistice.

Cel mai important obiectiv turistic este palatul 
imperial proiectat după modelul Oraşului Interzis 
de la Beijing. Construit între anii 1625 şi 1636, a 
fost reşedinţa primilor doi împăraţi ai dinastiei Qing. 
Palatul, care acoperă o suprafaţă de peste 60.000 
mp, constă din peste 90 de clădiri cu mai mult de 
300 de camere. Cu un stil arhitectonic specific, 

în interiorul său se află bogate exponate de mare 
valoare istorică şi artistică. 

În afară de palatul imperial, merită vizitate şi 
Mormântul de Nord (Zhaoling) şi Mormântul de Est 
(Fuling), cu construcţii grandioase în stil arhitectonic 
tradiţional.

Între 1 mai şi 31 octombrie 2006 s-a organizat 
la Shenyang Târgul Mondial de Horticultură, care 
a fost vizitat de 12,6 milioane de persoane. Târgul, 
care ocupă o suprafaţă de 246 ha şi înmănunchează 

arta horticolă din 24 de ţări şi regiuni ale lumii, fiind 
apreciat drept „cel mai frumos parc din lume”. Sunt 
mii şi zeci de mii de soiuri de flori. Numai crizantemele 
sunt 5 milioane de soiuri diferite. Lalelele de diferite 
culori sunt de ordinul a câtorva milioane. Târgul a 
devenit acum o grădină de horticultură permanent 
deschisă, care merită să fie vizitată. 

Oraşul va găzdui în perioada JO din 2008 o 
parte din meciurile de fotbal. În acest scop a început 

la 1 martie 2006 construcţia stadionului Wulihe 
din Centrul Olimpic Shenyang. Terminat şi dat în 
exploatare în iulie 2007, stadionul ocupă 25,33 ha şi 
dispune de 60.000 locuri instalate pe două niveluri 
în tribune. Sunt prevăzute 102 loji; există scaune şi 
coridoare pentru handicapaţi. Stadionul este dotat 
cu cele mai moderne instalaţii şi echipamente. În 
partea de sud şi cea de nord se află ridicate două 
ecrane uriaşe cu LED-uri color, având fiecare 
192,6 mp. Terenul de fotbal este acoperit cu gazon 
natural de calitate superioară. Cele 62 de porţi de 
acces şi 24 de scări pentru evacuare permit ieşirea 
tuturor persoanelor din stadion în 7 minute şi 55 
de secunde. Stadionul este aproape de staţia de 
metrou şi de jur împrejur sunt amenajate 3.000 
locuri de parcare.

 Pe stadion s-au organizat în iulie 2007 meciuri 
din turneul internaţional de fotbal feminin.

 Zhang Xue

Oraşe care vor organiza competiţii olimpice
În afară de Beijing, oraşele Tianjin, Shenyang, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai şi 

Hong Kong vor organiza unele dintre competiţiile olimpice din 2008

Shenyang - gazda unor meciuri de fotbal 


