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Colecţia de stratageme din China antică
Colecţia „Cele 36 de stratageme” este o lucrare care întruchipează
chintesenţa artei războiului create de strategii din China antică. Deşi
lucrarea a văzut lumina tiparului abia cu ceva mai mult de 60 de
ani în urmă, strategemele cuprinse în ea au început să circule în

rândul populaţiei chineze cu peste două milenii în urmă, devenind o
componentă a culturii tradiţionale. Strategemele din lucrare au fost
şi mai sunt larg aplicate în politică, diplomaţie, economie, tehnică şi
ştiinţă.

A ataca în est făcând zarvă în vest
Stratagema «a ataca în est
făcând zarvă în vest» este foarte
mult aplicată în bătălii. Potrivit
acesteia, când vrei să ataci
inamicul într-o parte, este bine să
simulezi un atac în partea opusă
ca să atragi acolo principalele lui
forţe. Apoi să lansezi atacul asupra
trupelor inamice rămase în partea
descoperită. În felul acesta poţi
obţine mult mai uşor victoria. Multe
bătălii din China antică pot servi
ca exemplu al aplicării acestei
stratageme.
În secolul al 2-lea s-a produs
în China o revoltă ţărănească
cunoscută sub numele Răscoala
Turbanelor
Galbene.
Oastea
regală condusă de Zhu Jun a
primit ordinul de a cuceri oraşul
Wancheng, ocupat de ţăranii
răsculaţi. A asaltat de mai multe
ori oraşul, fără însă a obţine vreun
rezultat esenţial. Generalul Zhu
s-a urcat pe o movilă din apropierea
oraşului ca să examineze de sus
situaţia din localitate. Pe urmă a
dat trupelor sale ordinul să atace

colţul de sud-vest al oraşului.
Ţăranii răsculaţi au trimis imediat
trupele de rezervă acolo pentru
a întări apărarea. Constatând că
inamicii au căzut în cursă, Zhu a
condus personal mii de ostaşi de
elită să lanseze un atac vijelios
asupra coｌţului de nord-est al
cetăţii. Întrucât forţele răsculaţilor
staţionate acolo erau foarte slabe,
a reuşit să cucerească localitatea
fără să întâmpine vreo rezistenţă
puternică.
În aplicarea stratagemei «a
ataca în est făcând zarvă în vest»,
important este să creezi impresii
false inamicului. Când vrei să
ataci poziţia A, poţi simula un atac
asupra poziţiei B. Intenţia de a
aplica această stratａgemă trebuie
bine ascunsă. Uneori este chiar
necesar să pui la cale mai multe
intrigi sau acţiuni înşelătoare ca să
poţi păcăli inamicul, să-l determini
să facă judecăţi eronate.
Şi în conflictele militare din
epoca noastră, stratagema «a
ataca în est făcând zarvă în

vest» a fost aplicată cu succes
în repetate rânduri. Debarcarea
aliaţilor în Normandia în vremea
celui de-al Doilea Război Mondial
poate servi ca exemplu. Acţiunea a
avut loc la 6 iunie 1944. Pregătirile
pentru această operaţie au durat
însă doi ani. Pentru a-i induce în
eroare pe nemţi, aliaţii au elaborat
un plan deosebit de minuţios. Prin
răspândirea de informaţii false şi
atacuri simulate au reuşit să facă
impresia că debarcarea aliaţilor va
avea loc la Calais.
Chiar după declanşarea acţiunii
comandanţii principali ai trupelor
germane credeau în continuare
că debarcarea din Normandia era
un atac fals lansat de aliaţi, iar
adevărata lor ofensivă va avea loc
pe litoralul de la Calais. Trupele
germane,
întârziind
activarea
puternicelor forţe strategice de
rezervă, au pierdut momentul
oportun pentru contraatac.
Astăzi stratagema «a ataca în
est făcând zarvă în vest» se aplică
de asemenea foarte des, atât în

domeniul militar, cât şi în altele.
Judecătorii şi poliţiştii pot recurge
la această stratagemă în multe
cazuri. La întâlnirile cu suspecţii
ei aduc în discuţie subiecte
nesemnificative,
în
aparenţă
fără legătură directă cu dosarele
respective, şi pun întrebări legate
de adevăratul subiect când aceştia
şi-au slăbit vigilenţa. De multe ori
suspecţii, surprinşi de întrebările
pe care nu le aşteptau, dezvăluie
adevărul.
Desigur, ca să aplici cu succes
această stratagemă, trebuie să-l
cunoşti foarte bine pe adeversar,
să analizezi starea lui psihică, să
fii atent la fiecare gest şi fiecare
acţiune a acestuia, să iei deciziile
pe baza unei judecăţi complexe.
Numai în felul acesta poţi şti
ce gândeşte adeversarul şi ieşi
învingător, fără să rişti să cazi în
cursa «a ataca în est făcând zarvă
în vest», întinsă de acesta.
Zhu Kewen

Spicuiri din mesajele sosite la redacţie
Vicenţiu-Daniel Gheorghe:
Stimată
redacţie,
reportajele
despre Mongolia Interioară şi
despre
prefectura
Dengzhou
sunt foarte bine realizate! Le-am
ascultat cu plăcere şi cu mare
atenţie! (…) Sper să ascult şi în
continuare reportaje la fel de bune
ca acestea şi la fel de interesante!
Marin Dumitru: La marea
Aniversare a Proclamării Republicii
Populare Chineze, în ajunul
deschiderii celui de-al 17-lea
Congres al P.C. Chinez, vă urez,
stimaţi prieteni, cele mai calde urări
de sănătate şi de succes pentru
voi, toţi lucrătorii Secţiei române,

pentru conducerea R.C.I., pe care
am avut onoarea să o cunosc şi
pentru toţi cei pe care i-am intâlnit
la Beijing şi în Sichuan !
Anton
Apahideanu:
Introducerea
în
programul
partidului a conceptului dezvoltării
ştiinţifice, împreună cu combaterea
decalajului dintre bogaţi şi săraci,
îmbunătăţirea situaţiei locurilor
de muncă, întreţinerea bâtrânilor,
asigurările
sociale,
asistenţa
medicală, micşorarea decalajului
dintre oraşe şi sate, constituie o
victorie ideologică a socialismului
cu specific chinezesc şi reprezintă
baza unei dezvoltări armonioase a
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naţiunii chineze.
Virgil
Moldovan:
Vă
comunicăm că în cadrul „Zilele
Prieteniei
Româno-chineze”
organizată de filiala noastră a
ARPC în data de 23 oct. 07
s-a vernisat expoziţia, cu tema
„Armonia la chinezi. Aspiraţii
şi visuri”, oferită de Ambasada
Chinei din Bucureşti. În cele 84 de
fotografii din domenii foarte variate
ale vieţii chineze, s-a oglindit tema
expoziţiei. În prezentarea făcută
de preşedintele filialei s-au arătat
rădăcinile istorice şi filozofice ale
preocupărilor poporului chinez
privind armonia. S-a subliniat
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Xu Jian – un prieten apropiat al poporului român
Preşedintele României, Traian Băsescu,
l-a primit la 28 septembrie 2007 pe ambasadorul
R.P. Chineze la Bucureşti, Xu Jian, cu ocazia
încheierii misiunii sale în România. Cu acest
prilej, preşedintele Băsescu l-a decorat pe Xu
Jian cu ordinul „Pentru Merit” în grad de Mare
Cruce.
„Pentru mine este o plăcere şi în acelaşi
timp un mare regret. O plăcere şi o bucurie
să vă decernez unul dintre cele mai înalte
ordine ale statului român şi un regret pentru
că astăzi, oficial, ne despărţim”, a declarat
şeful statului român, evidenţiind contribuţiile
deosebite aduse de Xu Jian în cei 21 de ani de
activitate în România, îndeosebi în ultimii 3 ani
şi jumătate, când a funcţionat ca ambasador,
pentru consolidarea relaţiilor de prietenie dintre
cele două ţări.
Xu Jian a subliniat în acest cadru că
guvernul chinez acordă o atenţie deosebită
dezvoltării relaţiilor de prietenie cu România,
iar ordinul conferit de preşedintele Băsescu
reprezintă nu numai o onoare personală, ci şi
confirmarea relaţiilor de prietenie dintre ţările
noastre.
Preşedintele României l-a apreciat la
ceremonia de decorare de la Palatul Cotroceni
pe Xu Jian drept „apropiat nouă”, „om familiar”,
„bun prieten”.
Într-adevăr, ambasadorul, persoană cu fire
deschisă, este un prieten apropiat al poporului
român. În anii 70, a studiat limba şi literatura
română la Bucureşti. După absolvirea facultăţii
a cumulat 21 de ani de activitate la ambasada
Chinei din România, străbătând întreaga
ierarhie diplomatică, de la ataşat până la

ambasador.
Vorbeşte
fluent şi cu
acurateţe
limba
lui
Eminescu
şi a făcut
traduceri
excelente
în timpul a
numeroase
schimburi
de vizite la
nivel înalt.
Xu Jian
iubeşte
l i m b a
română,
România
şi poporul
român.
În
perioada
mandatului
său a avut o
colaborare fructuoasă cu autorităţile statului
român. La recepţia oferită pe 28 septembrie
2007 la ambasadă cu prilejul Zilei Naţionale a
Chinei au participat circa 500 de oaspeţi, printre
care preşedintele României, Traian Băsescu,
preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu,
foştii preşedinţi ai României, Ion Iliescu şi Emil
Constantinescu, precum şi multe alte oficialităţi
şi personalităţi din guvern, parlament şi din
diverse domenii de activitate.
Xu a acţionat neobosit pentru promovarea
şi consolidarea relaţiilor tradiţionale de prietenie

şi cooperare între ţările şi popoarele noastre la
toate nivelurile şi în toate domeniile. În timpul
mandatului său de ambasador s-a intensificat
cooperarea reciproc avantajoasă pe multiple
planuri şi s-a ridicat nivelul relaţiilor de prietenie,
cooperare şi parteneriat între cele două ţări.
Preşedintele Chinei, Hu Jintao, a efectuat
o vizită de prietenie în România în anul 2004,
iar preşedintele României, Traian Băsescu, a
vizitat China în anul 2006. Xu Jian a făcut eforturi
deosebite pentru promovarea schimburilor
comerciale şi a relaţiilor de cooperare
economică, ca şi pentru diminuarea deficitului
balanţei de plăţi dintre cele două ţări.
Încheindu-şi mandatul, Xu a revenit în
cursul lunii octombrie la Beijing. În ziua de 7
noiembrie a fost pentru a doua oară invitatul
RCI, prilej cu care directorul adjunct, Xia Jixuan,
i-a prezentat preocupările postului nostru de
radio. Ambasadorul a vizionat cu mare interes
obiectele din expoziţia permanentă de la sediul
Radioului, s-a întreţinut cordial cu membrii
Redacţiei în limba română şi a avut amabilitatea
să acorde interviuri acesteia, ziarului în limba
chineză World News Journal şi emisiunii Radio
China Internaţional Actualităţi. Xu Jian a arătat
că în ciuda faptului că a părăsit România, inima
sa este legată permanent de această ţară şi el
rămâne pentru toată viaţa un prieten apropiat
al poporului român.
Luo Dongquan

că armonia a devenit recent o
preocupare a statului chinez atât
pe plan intern, cât şi internaţional.
În completare s-a făcut o expunere
despre armonia prin feng shui. A
urmat vizionarea fotografiilor şi
discuţii care au oglindit interesul
deosebit al participanţilor referitor
la temă, cât şi la prietenia ce leagă
popoarele noastre. Putem spune
că a fost o reuşită, aceasta şi
datorită ajutorului dat de dv.
Wang Hong

Redactor-şef al publicaţiei: Xiao Zhigang
Stilizare şi corectură: Silviu Niculescu

Primul satelit chinezesc al Lunii
China a trimis cu succes în spaţiul
extraatmosferic primul său satelit al Lunii,
Chang'e I la 24 octombrie. A fost un pas important
făcut de ţara noastră în realizarea programului de
explorare a astrului nopţii.
Potrivit planului, satelitul a intrat pe orbita
lunară de la o distanţă de 400.000 km de Terra
şi va fi operaţional un an. Pe durata misiunii va
analiza concentraţia şi răspândirea a 14 elemente
cu valoare de exploatare şi cercetare de pe
suprafaţa Lunii şi va măsura în premieră grosimea
exactă a solului selenar recurgând la tehnici de
teledecţie.
De fapt, lansarea satelitului Chang'e I
reprezintă doar primul pas făcut de ţara noastră
pe calea explorării Lunii. Potrivit planului, China

va realiza în 2012
aşezarea
unei
nave pe suprafaţa
acestui astru şi
aducerea de acolo
pe Terra înainte de
2020 a unor mostre
de sol.
Satelitul
a
efectuat
primul
transfer orbital la
25 octombrie. 5 zile
mai târziu a ajuns
la apogeul orbitei
cu ciclul de 48 de ore, la o distanţă de 120.000
km de Terra, un nou succes chinezesc de control

al aparatelor de zbor spaţial. La 31 octombrie
Chang'e 1 a realizat în bune condiţii al 3-lea salt
orbital, intrând pe orbita de transfer între Terra şi
Lună în drumul spre aceasta. Satelitul a realizat
prima încetinire a vitezei de apropiere de astrul
nopţii la 5 noiembrie, înscriindu-se cu succes
pe orbita lunară. Operaţiunile au demonstrat că
China are capacitatea să controleze un satelit
aflat la 380.000 km de Terra.
Toate sistemele acestuia funcţionează în
prezent normal. Au fost recepţionate primele
imagini ale Selenei luate de satelit. În curând va
demara întreg programul de cercetări ştiinţifice.
Xiao Zhigang
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Contacte şi schimburi prieteneşti
Recepţie organizată la
Beijing cu ocazia aniversării Zilei
Naţionale a României
Ambasada României în R.P.
Chineză a oferit la 30 noiembrie o
recepţie cu ocazia Zilei Naţionale
a României la hotelul Hilton din
Beijing. Ca în fiecare an, au răspuns
invitaţiei domnului ambasador Viorel
Isticioaia, diplomaţi şi personalităţi
chineze şi străine din domeniile
politic şi cultural implicate în relaţiile
cu România. Guvernul Chinei a fost
reprezentat de Kong Quan, ministru
asistent de externe, iar forţele
armate chineze au fost reprezentate
de generalul Zhang Yining de la
Universitatea Naţională de Apărare.
Evenimentul a constituit şi
un bun prilej de revedere pentru
diplomaţi, profesori, artişti şi oameni
de afaceri chinezi care au desfăşurat
activitate în România, printre aceştia
aflându-se fostul ambasador al R.P.
Chineze în România, Xu Jian. De
asemenea, comunitatea românească
din Beijing - profesori, studenţi sau
persoane stabilite în China - au
dat curs invitaţiei şi au participat
în număr mare, sala de recepţie
transformându-se pentru câteva ore
într-o oază a românismului în centrul
capitalei Beijing.
Ambasadorul R.P. Chineze
acreditat în România, Li Zengwen,
a dorit să transmită cu ocazia Zilei
Naţionale a României mesajul său
de felicitare de la Bucureşti.

precum şi alte oficialităţi din cadrul
Jandarmeriei Române.
Stagiul de pregătire, condus de
ofiţeri instructori chinezi din Trupele
Poliţiei Înarmate Populare Chineze,
reprezintă o parte importantă a
relaţiilor de colaborare chino-române.
Începând din anul 1995 şi până în
prezent s-au desfăşurat 8 stagii
de pregătire la care au participat
aproape 900 de jandarmi proveniţi
din unităţile jandarmeriei româneşti.

Delegaţie chineză la Expoziţia
Internaţională de Tehnologie de la
Bucureşti

Expoziţia filatelică bilaterală
China-România
Muzeul Naţional Cotroceni a
găzduit la 25 septembrie Expoziţia
Filatelică Bilaterală China-România,
organizată de Corporaţia Filatelică
Naţională din China şi Romfilatelia.
Cu acest prilej au rostit discursuri Xu
Jian, ambasadorul R.P. Chineze la
Bucureşti, Constantin Teodorescu,
secretar de stat în cadrul Ministerului
Comunicaţiilor
şi
Tehnologiei
Informaţiei, Virgil Niţulescu, secretar
general al Ministerului Culturii şi
Cultelor, şi Lin Gang, director general
adjunct al Corporaţiei Filatelice
Naţionale din China. La ceremonie
au participat peste 100 de persoane
între care membri ai ambasadei
chineze, membrii delegaţiei filatelice
chineze, prieteni români din diferite
cercuri şi pasionaţi de filatelie.

Expoziţia
Internaţională
de Tehnologie s-a deschis la 2
octombrie la Bucureşti. O delegaţie
chineză condusă de Chen Futao,
şeful Centrului Internaţional pentru
Schimburi Tehnologice al Ministerul
Ştiinţei şi Tehnologiilor din China, a
participat la expoziţie aducând peste
80 de obiective de expus şi pentru
schimb. Xu Jian, ambasadorul R.P.
Chineze în România, a fost prezent la
ceremonia de deschidere şi a vizitat
standurile cu produsele chinezeşti.

Ziua Culturii Chineze în
România
La 15 octombrie a fost marcată
la palatul Şuţu din Bucureşti Ziua
Culturii Chineze, eveniment organizat
de Institutul de Studii Orientale şi de
Primăria municipiului. Evenimentul
a fost prezidat de Renata Tatomir,
directoarea institutului menţionat.
Su Yanwen, însărcinat cu afaceri adinterim chinez, şi Cristian Iftimoaie,
director al Departamentului de
relaţii internaţionale din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti
au rostit discursuri la ceremonia
de deschidere. La manifestările
organizate cu acest prilej au participat
mulţi prieteni ai poporului chinez din
cercurile culturale: sinologi, redactori
de publicaţii, profesori etc.

Artişti din România, Spania,
Italia şi China s-au reunit la sfârşitul
lunii octombrie în cadrul primului
festival de cultură găzduit de Casa de
Cultură a Studenţilor din România.

Inaugurarea „Expresului” de
containere Shanghai-Constanţa

Interpretarea ansamblului din
oraşul Nanjing, provincia Jiangsu,
alcătuit din 18 artişti şcolari,
s-a bucurat de atenţia deosebită
a spectatorilor români. Micii artişti
chinezi au prezentat auditoriului un
concert de melodii instrumentale
tradiţionale chinezeşti. Spectatorii au
fost deosebit de darnici cu laudele
şi aprecierile pentru reprezentaţia
oferită de micii artişti din China.
Yang Ying&Li Xin

Autoturisme chinezeşti la
dispoziţia COSR
Grupul Alexandros Motors şi
conducerea Comitetului Olimpic şi
Sportiv din România (COSR) au
semnat, la 2 octombrie un acord de
colaborare prin care se oferă COSR
4 autoturisme Hover CUV, produse
în China de către uzina Marele Zid,
precum şi câte un autoturism de
teren fiecărui sportiv român care va

intrării ei în port.

Spectacol în România al
Ansamblului Nanjing-Jiangsu din
China

Compania
China
Shipping
Container Lines (CSCL) a lansat în
septembrie prima linie de nevigaţie
operată de partea chineză care
face legătura directă între Orientul
Îndepărtat şi Marea Neagră. Prima

Ceremonia de încheiere a
stagiului de pregătire în artele
marţiale chinezeşti a jandarmilor
români
La
sediul
Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române, a
avut loc la 1 noiembrie, ceremonia
de încheiere a stagiului de pregătire
în artele marţiale chinezeşti a
jandarmilor români. La ceremonie au
participat Su Yanwen, însărcinatul
ad-interim al Ambasadei Republicii
Populare Chineze la Bucureşti,
generalul maior Costică Silion,
comandantul Jandarmeriei Române,

câştiga o medalie de aur la olimpiada
din 2008 de la Beijing. De asemenea,
componenţii echipelor române care
vor câştiga aurul olimpic vor primi
un autoturism de tip nou produs de
aceeaşi fabrică.

navă transcontainer, Xinshantou,
care a pornit din portul Shanghai, a
sosit la 11 octombrie la Constanţa. Sa organizat o ceremonie grandioasă
în faţa navei pentru sărbătorirea
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Călătorie muzicală în estul Mongoliei Interioare
În luna august anul acesta s-au împlinit 60 de
ani de la constituirea Regiunii Autonome Mongolia
Interioară. Cu acest prilej, un grup de jurnalişti ai
postului Radio China Internaţional au vizitat oraşul
Tongliao din estul regiunii, unde au făcut o serie
de reportaje muzicale despre această regiune
misterioasă şi cu tradiţii îndelungate.
Regiunea Autonomă Mongolia Interioară se află
în nordul Chinei. Populaţia de aici este în principal
de etnie mongolă. În 1206 Temugin (Ginghis Han) a

pus bazele statului mongol, afirmându-se puternica
şi viguroasa etnie mongolă. Ulterior Ginghis Han
a unit triburile mongole şi a cucerit întinse teritorii,
întemeind dinastia Yuan. Mongolii au adus Chinei
importante contribuţii în domeniile politic, militar,
economic, cultural, artistic şi medico-sanitar.
Vă prezentăm în continuare câteva aspecte
legate de contribuţia lor culturală. Vă invităm să faceţi
cunoştinţă cu două instrumente muzicale tradiţionale,
sihu şi matouqin.

În căutarea instrumentului muzical sihu
Oraşul Tongliao din estul Mongoliei Interioare
se află chiar în centrul marii stepe frumoase şi
bogate Kerqin. Legenda spune că în această zonă
cu precipitaţii abundente şi iarbă din belşug există
cer albastru, iarbă verde, vite şi oi numeroase,
fete frumoase şi flăcăi chipeşi, precum şi melodii
încântătoare interpretate la sihu.
Acesta este un instrument muzical străvechi
specific populaţiei mongole. Ca martor al istoriei
maiestuoase a naţionalităţii mongole, a stat
mereu alături de această etnie în evoluţia ei
sentimentală. Unde se mai află sihu, instrumentul
legendar? În acordurile unei melodii am intrat în
Tongliao, oraşul frumos din imensa stepă Kerqin.
I-am făcut întâi
o vizită lui
S a n b u l a
Noribu, expert
în
cultura
mongolă
de
la
Institutul
de Cercetări
Artistice
To n g l i a o .

Acesta ne explica:
„În trecut în orice gospodărie de la sate se
putea găsi atârnat pe perete un sihu. Sătenii
scoteau deseori instrumentul din casă ca
să-l compare cu cele ale vecinilor şi prietenilor
să vadă care din ele are un timbru mai bun. Se
poate spune că acest instrument muzical este un
simbol al culturii mongole."
Sanbula ne-a spus că sihu are 4 corzi. De
aici îi vine şi numele, care în traducere înseamnă
instrumentul cu 4 corzi. Este, imediat după
matouqin, cel mai larg răspândit instrument
muzical tradiţional al mongolilor. Artiştii populari
din stepă, călare pe cai şi cântând la sihu,
povesteau cu peste 700 de ani în urmă prin
melodiile lor întâmplări din trecut şi viaţa plină de
culoare a păstorilor. În orice loc unde se găseau
turme puteau fi auzite în acele vremuri melodii
cântate la sihu.
În stepa fără margini, unde mai pot fi
auzite melodiile frumoase cântate la sihu? Cu
această întrebare am ieşit din oraş şi am mers
în nordul stepei Kerqin, ţinutul de obârşie al artei

interpretative urigur. Acolo m-am întâlnit cu un
continuator din a 6-a generaţie a artei respective,
Laors, artist popular în vârstă care toată viaţa lui
a cutreierat stepa cu sihu în mână. „Nu mă mai
pot despărţi de urigur şi toată viaţa am fost cu el.
Este o artă cu specificul etniei noastre şi tuturor
mongolilor le place. Nu ştiu dacă pot să-l păstrez,
dar i-am consacrat întreaga viaţă”.
Într-adevăr, la ora actuală tinerii sunt atraşi tot
mai mult de muzica la modă şi odată cu trecerea
în lumea drepţilor a instrumentiştilor din vechea
generaţie creşte şi preocuparea oamenilor pentru
viitorul acestei arte. Pentru ca arta interpretării
la sihu să poată fi continuată, guvernul chinez a
propus în 2005
să fie inclusă în
lista patrimoniului
cultural intangibil
al ţării. Ulterior s-a
creat în Mongolia
Interioară
Asociaţia
de
Sihu.

Matouqin
Surilige este student în anul I la Facultatea de
Compoziţie a Universităţii Pedagogice Mongolia
Interioară. S-a născut într-o familie de păstori din
stepa Kerqin. Deşi a început să cânte la matouqin
abia cu 5 ani în urmă, a avut legături cu acest
instrument tradiţional de mic copil. „După naştere,
prima notă muzicală auzită de mine a fost de la
matouqin. Pot spune că am crescut ascultând
melodiile acestui instrument."
Matouqin
înseamnă
în
traducere
“instrumentul cu cap de cal”, pentru că suportul
corzilor are sculptat la capătul de sus un cap
de cal. Cât despre originea acestuia, există o
legendă frumoasă.
A fost o dată ca niciodată un mic păstor pe
nume
Su
He.
Avea
un căluţ alb.
Într-un an a
participat cu
căluţul său
la o cursă de
cai orgnizată
de
prinţul
locului
şi
a câştigat.
Prinţul,
lacom,
i-a
luat căluţul
cu forţa. Su
He a rămas
cu
inima
zdrobită
şi îi era zi
şi
noapte

dor de animal. Pentru a se întoarce la stăpân,
căluţul alb a încercat din răsputeri să scape de
prinţ şi aproape a reuşit. A fost rănit însă de mai
multe săgeţi şi a murit. Ca să fie mereu alături
de animalul alb, Su He a confecţionat din oasele
acestuia un instrument muzical şi la capătul tijei
care susţine corzile a sculptat un cap de cal.
Astfel a apărut matouqin, care de sute de ani
povesteşte mereu cu notele scurse de pe corzile
lui bucuria şi tristeţea mongolilor.
Matouqin, cel mai cunoscut instrument cu
corzi al etniei mongole, a fost larg răspândit şi
frecvent folosit de această populaţie încă din
secolul 13. Se spune că Marco Polo, renumitul
călător veneţian, a stat 17 ani în China şi la
întoarcere a dus în Europa un matouqin. Cu
300 de ani mai târziu, a apărut în Europa prima
vioară.
Toţi cei care sunt legaţi sufleteşte de matouqin
îşi pot uita greutăţile din trecut. Meşterul Bater, de
peste 60 de ani, este unul din ei. Pentru a învăţa
meseria de a confecţiona un matouqin, a renunţat
acum 10 ani la postul de tehnician dintr-o fabrică
şi şi-a înfiinţat propriul atelier de confecţionat
instrumente. În ciuda dificultăţilor financiare
întâmpinate, n-a regretat câtuşi de puţin. „Păi am
vrut eu. Când m-am tăiat la degete, mi-am pansat
rănile şi am continuat să lucrez. Este o plăcere
pentru mine. Când ai plăcere, nu mai contează
greutăţile."
Atelierul lui Bater se află la el acasă.
Într-o cameră mică sunt atârnate pe pereţi bare
de rezistenţă, iar în colţuri bucăţi din lemn. Până
şi pe pat sunt multe bucăţi de matouqin aflate în
lucru.

B a t e r
are doi fii. El
vrea ca băieţii
să-i continue
meseria.
A
încercat
să-l
determine pe
fiul cel mare,
Narisong,
să înveţe să
confecţioneze
matouqin. „Am
peste 60 de
ani şi mă simt
puţin
obosit.
Vreau să am
schimbul
de
mâine", a spus
el.
Matouqin
este un instrument muzical
misterios. Se întâmplă ca puii de cămilă să fie
abandonaţi de mama lor în stepă. Păstorii încearcă
deseori cu melodii duioase şi mângăietoare
cântate la matouqin să o îndemne pe mama
acestora să-i accepte din nou.
Deşi cu numai două corzi, din matouqin,
fin ca o vioară, cald ca o violă şi sumbru ca un
violoncel, susură mereu chemarea profundă a
stepei, povăţurile afectuoase ale mamei, cuvintele
amoroase ale îndrăgostiţilor şi cele naive şi vesele
ale copiilor. Matouqin este asemenea unui vulcan
din care erup sentimentele mongolilor.
Zhang Qian
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Oraşele care vor organiza competiţii olimpice
Hong Kong a încheiat pregătirile pentru întrecerile olimpice de echitaţie
Administraţia Afacerilor Civile
din
Regiunea
Administrativă
Specială Hong Kong a organizat
recent o conferinţă de presă în
cadrul căreia directorul instituţiei,
Zeng Decheng, a declarat că aici
s-au încheiat toate pregătirile pentru
organizarea întrecerilor de echitaţie
din cadrul jocurilor olimpice şi
paralimpice din 2008. Pregătirile
au avut în vedere construirea
terenurilor sportive, activităţile de
carantină, recrutarea voluntarilor.
Întrecerile olimpice de echitaţie
se vor desfăşura în condiţii foarte
bune la Hong Kong, a afirmat cel

menţionat.
El a adăugat că autorităţile
locale acordă o atenţie deosebită
organizării concursurilor olimpice

de echitaţie. Asociaţia de Sport
din Hong Kong, Comitetul Olimpic
din regiune, precum şi Comisia de
echitaţie din cadrul acestuia sunt
în contact permanent cu Comitetul
de Organizare a JO din 2008 de
la Beijing (BOCOG), realizând o
foarte bună colaborare. Au avut
loc probe de călărie în luna august
2007 în Hong Kong sub genericul
„Good Luck, Beijing!" Pe timpul
întrecerilor stadioanele şi terenurile
au trecut testele ploilor torenţiale

carantinei cailor participanţi la
concursuri, Zeng a menţionat că
întrecerile de echitaţie din Hong
Kong au o istorie relativ lungă.
Regiunea dispune de un sistem
veterinar complet, cu specialişti
recunoscuţi
de
comunitatea
internaţională.
şi taifunurilor. Toate părţile au
avut aprecieri pozitive pentru
condiţiile şi modul de organizare a
competiţiilor.
Uniunea de Echitaţie din Hong
Kong a alocat circa 800 milioane
de dolari hongkonghezi şi au fost
încheiate lucrările de construcţie a
celor două arene de la Shatian şi
Shuangyu. Zeng Decheng a relevat
că datorită climei relativ calde din
regiune, în sălile de echitaţie au fost
montate aparate de aer condiţionat,
iar concursurile olimpice de
echitaţie se vor desfăşura în
general dimineaţa şi după-amiaza
târziu, când temperatura este mai
coborâtă.
În ce priveşte problema

S-a născut într-o familie de
jucători de baschet. Tatăl său are
o înălţime de 2,08 m şi a jucat
în tinereţe în echipa municipală
Shanghai. Mama are o înălţime de
1,88 m şi a fost în anii 70 jucătoare
principală a selecţionatei naţionale.
Genele înălţimii şi dragostea
pentru baschet ale părinţilor au fost
transmise fiului lor.
Când a împlinit 4 ani, micuţul
Yao a primit prima minge de
baschet, iar la 6 ani asista la un
meci demonstrativ al unei echipe
americane, luând primul „contact”
cu NBA. La 9 ani a început să se
antreneze la Şcoala de Educaţie
Fizică şi Sport pentru Copii din
districtul Xuhui de la Shanghai. 5
ani mai târziu a fost inclus în echipa
de tineret a municipiului. La vârsta
de 17 ani a intrat în lotul naţional

de tineret şi un an mai târziu în cel
al seniorilor.
Influenţa
familiei
şi
îndemânarea sa la baschet i-au
adus progrese rapide în joc. În
mai 1998 făcea antrenamente de
baschet în tabăra de vară din statul
american Indiana. În acelaşi an a
fost selecţionat în echipa de staruri
a Chinei. Un an mai târziu naţionala
chineză din care făcea parte, a
recucerit titlul de campioană a
Asiei. Yao Ming a contribuit la
această victorie în medie cu 13,4
puncte, 10,1 recuperări şi 2,8
blocaje de meci. În acelaşi an a
primit medalia pentru jucătorul cu
cel mai mare progres din ţară. Iar în
2000 i s-au conferit medaliile pentru
recuperare, aruncări la coş din aer
şi blocaje. La olimpiada din 2000 a
înregistrat în medie 10,5 puncte, 6
recuperări şi 2,2 blocaje la fiecare
meci. Coeficientul de succes al
aruncărilor
la coş a fost
de 63,9%.
La 26
iunie 2002
a participat
în SUA la
selecţia
jucătorilor
pentru NBA
şi a ocupat
p r i m u l
loc,
fiind
acceptat
de echipa

Houston Rockets. Este primul
jucător străin acceptat din prima
rundă de selecţii din istoria
asociaţiei americane de baschet.
Este al treilea jucător chinez, după
Wang Zhizhi şi Bateer, care a jucat

în NBA. A rămas de atunci pivot la
echipa Houston Rockets, purtând
tricoul cu nr. 11.
Jucătorul s-a maturizat treptat
în campionatul american şi a
făcut progrese mari. În sezonul
competiţional
2003/2004,
s-a
situat pe locul 7 între jucătorii
NBA în ce priveşte procentajul
înscrierilor la coş. În fiecare an a
fost selecţionat în echipa regiunilor
vestice, care participă la All Stars
Games. În meciul din 23 februarie
2004 a înscris 41 de puncte, cele
mai multe puncte într-un meci. La
meciul cu echipa Detroit Pistons
din 7 decembrie 2003 a reuşit 20
de recuperări. Iar în jocul contra
echipei Los Angeles Lakers a
realizat 8 blocaje, cele mai multe
într-un singur meci.
Lui Yao Ming îi plac şlagărele
zilei şi jocurile electronice pe

中国国际广播电台罗语部

������
奥运专刊

第六期
���

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
Jocurile Olimpice Speciale de Vară

Wu Min

A 12-a ediţie a Jocurilor
Olimpice Speciale de Vară a avut
loc în perioada 2-11 octombrie la
Shanghai. Au participat mai mult
de 10.000 de sportivi şi antrenori
veniţi din peste 160 de ţări şi
regiuni ale lumii. Sportivii s-au
întrecut la 21 de discipline de
competiţie şi alte 4 demonstrative.

A fost pentru prima dată când JO
Speciale se desfăşoară în Asia şi
totodată pentru prima oară când
sunt găzduite de o ţară în curs
de dezvoltare. Jocurile Olimpice
Speciale de Iarnă 2009 vor avea
loc în Statele Unite la Boise,
Idaho.

O olimpiadă verde, o olimpiadă tehnico-ştiinţifică şi
o olimpiadă umanistă – trei idei directoare pentru JO de la Beijing
Pregătirile pentru JO
din Beijing se desfăşoară în
condiţii perfecte

Prezentarea sportivilor chinezi
Baschetbalistul Yao Ming
Nume: Yao Ming
Data naşterii: 12 septembrie
1980
Oraşul natal: Shanghai
Înălţime: 2,26 m
Greutate: 134 kg

Ediţie specială dedicată JO din 2008 Nr.６

c o m p u t e r.
Are o inimă
largă
şi
participă
deseori
la
acţiuni
caritabile.
În 1999 s-a
îndrăgostit
de Ye Li,
jucătoare
din echipa
naţională chineză de baschet fete.
Cei doi s-au căsătorit la 6 august
2007.
Mulţumită lui Yao Ming,
NBA organizează anual jocuri
de pregătire sau demonstraţii în
China şi numeroase vedete din
NBA vin să-i îndrume pe tinerii şi
copiii chinezi, promovând activ
dezvoltarea jocului de baschet şi
ridicarea nivelului acestui sport din
ţara noastră.
Luo Dongquan

Hein Verbruggen, preşedinte
al Comisiei de Coordonare a
JO din Beijing, subordonată
Comitetului
Internaţional
Olimpic, a relevat recent într-un
interviu că terenurile şi sălile de
competiţii pentru JO au un design

ridicarea calităţii aerului, care
includ limitarea activităţii unor
întreprinderi poluante, ridicarea
standardelor privind emanaţiile
din gazele de eşapament,
oprirea din funcţiune a unei părţi
din cazanele sub 20 t încălzite
cu cărbune, circulaţia alternativă
a maşinilor cu număr cu soţ sau
fără soţ.

Simultan
se
desfăşoară
şi pregătirile pentru jocurile
paralimpice de anul viitor.

Se simplifică
formalităţile pentru
trecerea frontierei în
perioada olimpiadei

Un responsabil al Serviciului

S-au încheiat
principalele pregătiri
pentru olimpiada din 2008

deosebit de frumos, iar lucrările
de construcţie a acestora se vor
încheia la termenele prevăzute.
El a precizat că monitorizează
calitatea aerului de la Bejing şi
că guvernul chinez a depus mari
eforturi pentru asigurarea unui
mediu înconjurător sănătos în
timpul olimpiadei.

Măsuri de ridicare a
calităţii aerului la Beijing
în perioada JO

Primăria oraşului Beijing
va pune în aplicare în perioada
jocurilor olimpice de anul viitor
5 măsuri importante pentru

Liu Jingmin, viceprimar al
Beijingului şi preşedinte executiv
al Comitetului de Organizare
a JO de la Beijing, a declarat
recent că s-au încheiat conform
planului principalele activităţi de
pregătire pentru olimpiada din
2008.
Liu Jingmin a anunţat că, în
afară de Stadionul Naţional a

cărui construcţie se va finaliza
în martie anul viitor, lucrările
de construcţie la celelalte 36
de stadioane şi săli de sport
destinate competiţiilor olimpice
vor fi încheiate până la sfârşitul
acestui an. De asemenea, au
fost stabilite şi programele
ceremoniilor de deschidere şi
închidere a JO. Rezervarea şi
vânzarea biletelor la întrecerile
olimpiadei se desfăşoară în
condiţii bune. S-au înscris până
în momentul de faţă peste
670,000
voluntari
pentru
olimpiadă.

Organizare a Jocurilor Olimpice
de la Beijing, a informat recent
că eforturile de asigurare a
securităţii pe timpul JO din 2008
se află în plin avânt. El a precizat
că autorităţile au întocmit un
program minuţios în conformitate
cu cerinţele CIO de garantare a
securităţii şi un comandament
eficient
la
nivel
naţional.
Departamentele de resort au
studiat
experienţa
asigurării
securităţii la ediţiile precedente
ale JO şi au adoptat o serie de
măsuri tehnice avansate.

Acţiune de combatere a
substanţelor stimulative

pentru Trecerea Frontierei din
cadrul Ministerului Securităţii
Publice al Chinei a arătat
recent la Beijing că în perioada
olimpiadei din august anul
viitor autorităţile chineze vor
simplifica formalităţile de trecere
a frontierei pentru sportivii,
antrenorii, oficialităţile şi ziariştii
din toate ţările. Concomitent vor
fi luate măsuri pentru un control
rapid la graniţă al celor care vin
din alte ţări să vizioneze jocurile
olimpice.

Securitatea la JO din
2008

Liu Jingmin, viceprimar al
Beijingului şi vicepreşedinte
executiv al Comitetului de

Yan Jiangying, purtătoare de
cuvânt a Administraţiei de Stat
pentru Alimente şi Medicamente
din China, a declarat recent la o
conferinţă de presă organizată
la Beijing că se va desfăşura o

acţiune specială în ţară pentru
combaterea
substanţelor
stimulative, a cărei scop constă
în crearea unui mediu bun
pentru olimpiada din 2008 de la
Beijing.
Yan Jiangying a arătat că
acţiunea respectivă se va încheia
la terminarea jocurilor olimpice
din 2008. Iar după aceea va fi
întărit controlul de zi cu zi. Vor
fi controlaţi în acţiune nu numai
producătorii şi vânzătorii de
medicamente, ci şi fabricanţii de
produse chimice.
Xiao Zhigang
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Concurs internaţional RCI pe tema JO de la Beijing
Cea de-a 29-a ediţie a jocurilor olimpice de vară
se va desfăşura în august 2008 la Beijing. Pentru a oferi
ascultătorilor postului Radio China Internaţional o şansă
să cunoască şi să participe la olimpiada de la Beijing, în
cadrul emisiunilor de radio şi online difuzate în 38 limbi
străine, limba chineză standard şi 4 dialecte se desfăşoară,
începând de la 1 noiembrie concursul internaţional pe tema
JO de la Beijing, intitulat „Ne întâlnim la Beijing în 2008”.
Concursul este organizat pe o perioadă de 6 luni. În
cadrul emisiunilor RCI sunt difuzate 4 materiale referitoare
la olimpiada de la Beijing, fiecare conţinând 2 întrebări.
Ascultătorii postului RCI care răspund la cele 8 întrebări
sunt consideraţi participanţi la concurs.
Câştigătorii premiului special al concursului vor fi
invitaţi de RCI să viziteze Beijingul în iunie 2008. Ei vor
avea prilejul să vadă pregătirile pentru JO, vor vizita
stadioanele şi arenele olimpice şi se vor întâlni cu sportivi

chinezi renumiţi. De asemenea, ceilalţi ascultători premiaţi
vor primi obiecte şi suveniruri din partea RCI.
Îi rugăm pe participanţi să trimită prin poştă
răspunsurile la adresa:
CRI-29, Radio China Internaţional
Redacţia română
P.O.BOX 4216, Beijing
R.P. Chineză
Cod: 100040
sau
să
viziteze
pagina
noastră
de
web:
http://romanian.cri.cn, unde pot să răspundă direct
online. Vă rugăm să notaţi detaliat numele dv., adresa de
corespondenţă şi alte informaţii pentru a vă putea informa
prompt despre eventualele premii câştigate.
Întrebările:
1. Ce fel de olimpiadă va fi organizată conform

promisiunii făcute de comitetul de organizare?
2. Care este data deschiderii şi care este data
închiderii JO de la Beijing?
3. Care este deviza olimpiadei de la Beijing?
4. Care sunt numele celor 5 mascote Fuwa ale
olimpiadei?
5. Câte stadioane şi arene sportive sunt destinate
pentru găzduirea întrecerilor sportive?
6. Cum se numeşte stadionul unde va avea loc
ceremonia de deschidere a olimpiadei？
7. Care sunt numele celor 6 oraşe care vor găzdui
întrecerile sportive din cadrul olimpiadei din 2008?
8. Care dintre disciplinele olimpice va fi organizată
în Hong Kong?
Atenţie! Urmează cele 4 materiale de referinţă.

I. Pregătirile pentru JO din 2008 de la Beijing se desfăşoară cu succes
Dragi prieteni, la cea de-a 112-a plenară a
Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), ce a avut loc la
13 iulie 2001 la Moscova, Beijingul a câştigat dreptul de
organizare a celei de-a 29-a ediţii a jocurilor olimpice
de vară din anul 2008. Este pentru prima dată când
ţara noastră va organiza acest eveniment sportiv
mondial deosebit de important. În luna decembrie a
aceluiaşi an s-a înfiinţat Comitetul de Organizare a
JO din 2008 de la Beijing (BOCOG), ocazie cu care
s-a ridicat cortina pentru activităţile de pregătire a JO
din 2008. Olimpiada de anul viitor se va desfăşura în
perioada 8-24 august la Beijing, deci a mai rămas mai
puţin de un an de zile până la deschidere. Wang Wei,
vicepreşedinte executiv al BOCOG, a făcut recent o
prezentare a stadiului activităţilor de pregătire din ţara
noastră.
„Beijing” înseamnă în limba chineză „capitala din
nord”. Oraşul are o istorie de peste 3000 de ani. Aici a
fost capitala ţării şi în dinastiile feudale Yuan, Ming şi
Qing. În anul 1949 s-a proclamat Republica Populară
Chineză şi Beijingul a devenit capitala noii Chine.
Astăzi municipiul a devenit o metropolă internaţională
cu o populaţie de peste 13 milioane de oameni.
În Beijing se găsesc numeroase moşteniri culturale
preţioase. O parte din Marele Zid Chinezesc află în
partea de nord a oraşului. Parcul Yiheyuan reprezintă
o capodoperă a construcţiilor imperiale în domeniu.
Oraşul Interzis este cea mai grandioasă construcţie
imperială din lume. În el sunt dispuse o serie de
pavilioane imperiale. În trecut Templul Cerului – altă
structură arhitectonică preţioasă din vechime – era
locul în care împăraţii chinezi se închinau Cerului. Toate
aceste patru relicve culturale au fost înscrise în lista
patrimoniului cultural mondial al UNESCO. În Beijing
întâlnim numeroase „hutong” (ulicoare) şi „siheyuan”
(curţi pătrate), construcţiile cele mai reprezentative ale
oraşului.
În cei 6 ani de când Beijingul a obţinut dreptul de
organizare a JO din 2008, locuitorii oraşului au depus
mari eforturi pentru pregătirea acestora. Wang Wei,
vicepreşedintele BOCOG a menţionat că comitetul
a promis imediat după înfiinţare că va organiza „o
ediţie a JO cu specific propriu şi de un înalt nivel.” El
a declarat:
„Organizarea unei ediţii a JO cu specific propriu
şi de înalt un nivel reprezintă promisiunea solemnă
făcută de noi în faţa lumii. Aceasta constituie, totodată,
cererea şi dorinţa guvernului şi poporului chinez. În linii
mari, toate activităţile de pregătire a JO din 2008 se
desfăşoară cu succes potrivit programului stabilit.”
Wang Wei a arătat că aşa-numitul „specific
propriu şi nivel înalt” se manifestă prin următoarele: 1.
instalaţii sportive avansate şi activităţi de organizare la
nivel înalt; 2. ceremonia de deschidere de un nivel înalt

şi cuprinzând activităţi culturale bogate; 3. servicii de
calitate oferite presei şi opinii publice pozitive; 4. condiţii
de securitate la nivel înalt; 5. servicii de voluntariat
şi echipe de voluntari de înaltă calitate; 6. servicii
convenabile de transport şi viaţă; 7. o imagine bună
şi civilizată a oraşului Beijing; 8. asigurarea condiţiilor
necesare obţinerii de performanţe excelente pentru
sportivii veniţi din diferite ţări şi regiuni ale lumii.
După pregătiri intense de aproape şase ani
olimpiada de la Beijing se apropie tot mai mult de
obiectivele stabilite de comitetul de organizare.
Construcţia stadioanelor şi arenelor sportive destinate
JO reprezintă cea mai importantă parte a activităţilor de
pregătire. Wang Wei a declarat că CIO este mulţumit
de evoluţia construcţiei acestora. Din toate cele 37
de stadioane şi arene sportive destinate găzduirii
olimpiadei de anul viitor, 10 au fost deja terminate.
Celelalte lucrări de construcţii vor fi încheiate în totalitate
până la sfârşitul anului 2007. Excepţia o constituie
Stadionul Naţional, unde se va organiza ceremonia de
deschidere a JO, a cărui construcţie va fi încheiată la
începutul anului 2008.
Activităţile de pregătire sunt satisfăcătoare şi sub
alte aspecte. Wang vorbeşte despre acestea:
„A fost stabilit deja calendrul competiţional al
tuturor întrecerilor sportive. S-a stabilit programul
pentru ceremoniile de deschidere şi închidere şi s-a
intrat în etapa de materializare şi repetiţie. Renumitul
regizor chinez Zhang Yimou este coordonatorul
general al ceremoniei de deschidere. A fost stabilit şi
traseul pe care îl va parcurge torţa olimpică. Potrivit
programului, torţa olimpică va ajunge pentru prima dată
pe vârful Chomolungma din munţii Himalaya, punctul
aflat la cea mai mare altitudine de pe Terra, stimulând
imaginaţia şi interesul întregii opinii publice pentru
ştafeta care poartă torţa olimpică şi pentru traseul pe
care îl parcurge aceasta.
Activităţile de pregătire pentru JO din 2008 au
câştigat un important şi călduros sprijin atât din partea
locuitorilor capitalei, cât şi din partea întregii populaţii a
Chinei. Recrutarea voluntarilor reprezintă cel mai bun
exemplu din acest punct de vedere. Pentru succesul
organizării olimpiadei din 2008 este nevoie de circa
100.000 de voluntari. Până la sfârşitul lunii iulie a anului
acesta peste 500.000 de cetăţeni chinezi şi străini au
formulat solicitări pentru a deveni voluntari olimpici.
90% din aceştia provin din partea continentală a Chinei.
Entuziasmul enorm al poporului chinez faţă de JO a
produs o impresie profundă Comitetului Internaţional
Olimpic. Wang Wei a arătat:
„În 31 de provincii, oraşe şi regiuni autonome din
partea continentală a ţării se desfăşoară activităţi de
recrutare a voluntarilor pentru olimpiada de anul viitor.
Această activitate a demarat în Hong Kong, Macao şi

Taiwan, dar şi în străinătate. La sfârşitul lunii iulie anul
acesta numărul solicitanţilor depăşise 560.000. Nu
numai că putem asigura numărul necesar de voluntari,
dar asigurăm şi calitatea serviciilor oferite de aceştia.”
Pentru a organiza cu succes noua ediţie a JO,
oraşul-gazdă trebuie să dispună de o bună reţea de
transport în comun. Municipiul Beijing a depus mari
eforturi în ultimii şase ani pentru rezolvarea problemelor
de transport din mediul urban. S-a accelerat construcţia
infrastructurii de transport pe şine. A început construcţia
liniilor de metrou 4, 5 şi 10, precum şi a liniei care va
face legătura cu aeroportul. Toate aceste lucrări se vor
încheia în anul 2008. Atunci lungimea totală a liniilor
de metrou din capitala Chinei va ajunge la 200 km,
suficient pentru asigurarea transportului în comun pe
timpul olimpiadei.
Beijingul a obţinut rezultate notabile şi în privinţa
amenajării mediului urban. Din 1998 şi până la sfârşitul
anului 2006 municipalitatea Beijing a alocat 12,2
miliarde de dolari în acest scop, fiind finalizate 20 de
obiective destinate protejării mediului înconjurător.
Numărul zilelor în care calitatea aerului corespundea
standardelor naţionale era de numai 100 în anul 1998.
În 2006 cifra se ridica la 241. La sfârşitul anului trecut
suprafaţa terenurilor acoperite cu verdeaţă din oraş
reprezenta 42 de procente din totalul ariei urbane. În
2008 va fi de peste 43 de procente. În plus, coeficientul
de tratare a apelor reziduale a ajuns deja la 90%. Wang
arăta:
„S-au îmbunătăţit continuu condiţiile de transport
şi mediul înconjurător din Beijing. Preţul biletului
pe mijloacele de transport în comun s-a micşorat
concomitent cu ameliorarea condiţiilor de transport
public. După adoptarea concepţiei de organizare a
unei ediţii „verzi” a JO, s-au intensificat activităţile de
ameliorare a mediului înconjurător. Indicii de calitate
a aerului şi a apelor, strâns legată de viaţa cotidiană
a populaţiei, s-au ridicat necontenit. S-a îmbunătăţit
comportamentul uman din oraş şi societatea este mai
armonioasă.”
Cel menţionat amintea că mai este mai puţin de
un an până la deschiderea JO. Beijingul va continua să
depună eforturi pentru accelerarea tuturor activităţilor
de pregătire, potrivit uzanţelor internaţionale şi ale
precedentelor ediţii ale olimpiadelor.
„Dorim sincer ca toţi prietenii să poată urmări
îndeaproape şi să participe la activităţile de pregătire
a JO de la Beijing. Prin eforturile noastre comune să
organizăm o ediţie a olimpiadei cu specific propriu
şi de un înalt nivel, aducându-ne contribuţia la
dezvoltarea cauzei olimpice şi la construirea unei lumi
armonioase.”

II. Deviza şi mascotele jocurilor olimpice de la Beijing
Jocurile olimpice de la Beijing sunt programate
să înceapă la 8 august 2008. Pentru o mai bună
popularizare a conceptului de organizare a JO şi a
demonstra lumii strălucirea culturii chineze, Comitetul
de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Beijing
(BOCOG) a lansat în anul 2005 deviza şi mascotele
olimpiadei. Să vedem în continuare care este deviza şi
care sunt mascotele olimpice şi ce semnifică acestea.
„Deviza jocurilor olimpice de la Beijing este 《o
lume, un vis》”.
Li Changchun, membru al Comitetului Permanent
al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului
Comunist Chinez, a anunţat în seara zilei de 26 iunie
2005 pe Stadionul Muncitorilor de la Beijing deviza
olimpiadei din 2008.
Deviza olimpică reprezintă o concentrare
a conceptului olimpiadei şi a culturii ţării-gazdă.
Începând cu ediţia din 1988 de la Seul, statele care au
găzduit olimpiade au lansat câte o deviză expresivă.
Astfel, la olimpiada din 2004 de la Atena cetăţenii greci
au prezentat cu mândrie formula „Bun venit acasă!”.
Aceeasta conţinea o călduroasă invitaţie adresată
către toţi membrii marii familii olimpice internaţionale,
dar şi exprima pe deplin bucuria şi mândria Greciei,
ţară în care s-au născut jocurile olimpice, pentru
reîntoarcerea la locul de origine al olimpiadei.
Ce sugerează deviza JO de la Beijing, „o lume,

un vis”?
Comitetul de organizare a olimpiadei de la Beijing
a explicat că deviza exprimă atât dorinţa întregii
lumi de a crea un viitor frumos al omenirii, în lumina
spiritului olimpic, cât şi idealul locuitorilor din Beijing
şi al poporului chinez de a se bucura împreună cu
celelalte popoare din lume de un cămin frumos, de
a valorifica în comun rezultatele civilizaţiilor şi de a
crea împreună un viitor mai bun. Pe de altă parte,
în tradiţia şi cultura chineză se acordă permanent
importanţă relaţiilor armonioase între om şi natură şi
dintre oameni. Iar ideile de dezvoltare armonioasă,
convieţuire în pace şi bună înţelegere şi colaborare în
beneficiul comun, cuprinse în deviza JO de la Beijing,
coincid cu reperele tradiţiei şi culturii chineze. Zhang
Yiwu, profesor la Universitatea Beijing şi specialist în
aspectele JO, susţine:
„Această deviză are două aspecte esenţiale. O
lume se înţelege în sensul că naţiunea chineză are un
spirit deschis şi doreşte să interacţioneze cu exteriorul.
Un vis se referă la aspiraţia comună a naţiunii chineze
şi a întregii lumi în ce priveşte olimpiada şi conceptul
tuturor valorilor demne a fi iubite de omenire, aşa cum
este pacea.”
Deşi scurtă, deviza JO de la Beijing este
chintesenţa înţelepciunii colective. BOCOG a iniţiat
oficial la 1 ianuarie 2005 acţiunea de colectare din

întreaga lume a propunerilor pentru deviza olimpică.
Comitetul a primit în interval de o lună peste 210.000 de
propuneri. La acţiune au participat cu mult entuziasm
locuitorii din toate provinciile chineze, inclusiv Taiwan,
precum şi chinezii de peste hotare şi prieteni străini
din SUA, Marea Britanie, Norvegia, Brazilia şi multe
alte ţări.
Ulterior, în urma unei selecţii preliminare şi a
consultării opiniilor din diferite cercuri sociale şi a
studiilor efectuate de renumite firme internaţionale
specializate în relaţiile cu publicul, „o lume, un vis”
a fost aleasă deviza olimpiadei de la Beijing. Putem
spune că aceasta reprezintă rezultatul muncii
specialiştilor din diferite domenii din întreaga Chină
şi redă gândurile bune şi interesul popoarelor lumii
pentru organizarea olimpiadei din capitala Chinei.
Totodată reflectă intens înţelegerea mişcării olimpice
de către poporul chinez.
În timp ce deviza JO intra tot mai mult în inimile
oamenilor, la 11 noiembrie 2005, când mai erau 1.000
de zile până la deschiderea jocurilor olimpice de la
Beijing, au fost prezentate şi mascotele olimpiadei.
Acestea sunt 5 figurine drăgălaşe „Fuwa”, pe nume
Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying şi Nini. Întrucât
cultura chineză este bogată şi complexă şi sunt
foarte multe lucruri de exprimat, pentru olimpiada de
la Beijing au fost alese 5 simboluri. Astfel ediţia de

5
la Beijing devine ediţia olimpică cu cele mai multe
mascote, începând cu anul 1972, când la Munchen a
apărut pentru prima dată o mascotă olimpică.
În figurile celor 5 sunt asimilate trăsături de peşte
(Beibei), urs panda (Jingjing), flacără (Huanhuan),
antilopă tibetană (Yingying) şi rândunică (Nini). Cele
5 imagini menţin fiecare legătura cu un „element
primordial”, oceanul, pădurea, focul, pământul şi
văzduhul, semnificând armonia dintre om şi natură
şi corespunzând conceptului de „olimpiadă verde”,

iniţiat de Beijing. În plus, în figurile celor 5 Fuwa sunt
introduse elemente ale culturii chineze. De pildă,
Fuwa Beibei, având ca model peştele, conţine tehnica
artistică a picturii tradiţionale chinezeşti dedicată
Anului Nou. Lucrul şi mai interesant este că dacă
citim succesiv numele celor 5 mascote, rezultă urarea
„Beijing huanying ni!”, adică „Bun venit la Beijing!” Pe
deasupra, Fuwa reprezintă şi asocieri fermecătoare cu
cele 5 cercuri olimpice. Kevan Gosper, vicepreşedinte
al Comisiei de coordonare a jocurilor olimpice de la

Beijing din cadrul CIO, a avut cuvinte de laudă pentru
dragălaşele Fuwa.
„Mascotele JO de la Beijing sunt aceste
cinci micuţe agere Fuwa. Acestea se alătură una
celeilalte precum cele cinci degete ale unei mâini.
Ele se asociază cu cele cinci inele olimpice, reflectă
coexistenţa armonioasă între om şi natură şi dovedesc
o bogată imaginaţie. Mişcarea olimpică trebuie să
mulţumească Beijingului pentru aceasta.”

În total sunt 37 de arene sportive destinate JO

Beijing.
Potrivit planului urbanistic al municipiului, la
proiectarea arenelor sportive olimpice a fost luată în
considerare multifuncţionalitatea acestora în scopuri
sportive, culturale, expoziţionale, comerciale, turistice,
de divertisment, precum şi asigurarea condiţiilor
necesare în ce priveşte transportul, telecomunicaţiile
şi securitatea, posibilităţile de valorificare viitoare în
scopuri comerciale şi eficienţa socială şi economică a
stadioanelor pentru întrecerile olimpice.
După încheierea olimpiadei din 2008 Stadionul
Naţional va deveni stadionul clubului de fotbal Guoan
din Beijing, totodată şi centru comercial, de exerciţii
sportive şi de divertisment. Zhang Henli, directorul
general adjunct al Companiei pentru Arene Sportive
Naţionale, ne-a informat:
„După JO din 2008 vom iniţia o serie de planuri şi
activităţi, precum stabilirea unor hoteluri şi organizarea
unor meciuri, creând cadrul pentru valorificarea
completă a arenelor sportive.”
Alături de Cuibul de Pasăre se află Centrul
Naţional de Nataţie, Cubul de Apă. Aici se vor organiza
competiţiile de nataţie, sărituri de la trambulină şi
polo. Centrul de Nataţie este singura bază sportivă
pentru construcţia căreia s-au primit donaţii din partea
compatrioţilor din Hong Kong şi Macao şi a rezidenţilor
chinezi de peste hotare.
La proiectarea acestuia, arhitecţii au avut dorinţa
de a exprima prin forma construcţiei funcţionalitatea
ei. Aceştia s-au străduit să întruchipeze în formă finală
concepţia de „apă” printr-o combinare a „structurii
apei” cu forma de cub. Proiectantul chinez Wang Min
ne-a informat:
„De la început am avut această dorinţă frumoasă
şi, în urma unor cercetări, am găsit această formă
de exprimare. Construcţia Cubul de Apă reprezintă o
mărire a microstructurii apei în formă de spumă.”
În afară de trăsăturile specifice de proiectare
şi construcţie şi valorificarea de după olimpiadă, în
lucrările de construcţie a arenelor sportive pentru
JO de la Beijing s-au întruchipat şi concepţiile „o
olimpiadă verde” şi „o olimpiadă tehnico-ştiinţifică”.
În această privinţă, demn de menţionat este Centrul
Olimpic de Iahting cu o suprafaţă de circa 45 ha din
oraşul Qingdao.
Li Zhipeng, directorul însărcinat cu obiectivele de
construcţie şi ocrotirea mediului de la Comisia pentru
Organizarea Competiţiilor de Iahting din Qingdao,

ne-a informat că concepţiile întruchipând „olimpiada
verde” şi „olimpiada tehnico-ştiinţifică” au fost aplicate
pe scară largă la construcţia Centrului Olimpic de
Iahting, îndeosebi în ce priveşte folosirea tehnologiilor
de captare a energiei solare, valorificarea apei mării şi
a energiei eoliene. La Centrul Sportivilor şi la Centrul
Logistic sunt instalate sisteme de captare a energiei
solare care asigură energia necesară pentru încălzirea
apei din bazinele de înot şi funcţionarea aparatelor de
aer condiţionat, economisind circa 900 MW într-un an.
În scopul îmbinării armonioase a arhitecturii clădirilor
cu panourile solare instalate, arhitecţii au folosit
cele mai avansate modele de panouri de captare a
energiei, realizând o estetică perfectă a clădirilor cu
acoperişuri arcuite şi plate. Sistemul de aer condiţionat
de la Centrul de Presă foloseşte energia rezultată din
valorificarea apei mării ca sursă care, profitând de
poziţia acestuia de pe malul mării, asigură energia
electrică prin exploatarea diferenţei de temperatură
a apei din mare fără să producă poluare. În afară
de aceasta, energia eoliană şi cea solară sunt larg
valorificate la Centrul Olimpic de Iahting din Qingdao.
Li Zhipeng şi-a exprimat speranţa ca prin instalarea
echipamentelor care favorizează ocrotirea mediului şi
economisirea energiei concepţia „olimpiadei verzi” să
fie acceptată de fiecare cetăţean chinez. El arăta:
„Sperăm ca prin folosirea tehnologiilor de vârf
la Centrul Olimpic de Iahting să creăm o atmosferă
de ocrotire a mediului şi de economisire a energiei în
scopul promovării conceptului de olimpiadă verde.”
Stadioanele prezentate reprezintă doar o mică
parte a arenelor sportive destinate JO din 2008. După ce
CIO a decis, la 13 iulie 2001 găzduirea de către Beijing
a celei de-a 29-a ediţii a JO de vară, municipalitatea
Beijing a întocmit un program amănunţit de pregătire a
olimpiadei şi a trecut la executarea acestuia. La sfârşitul
anului 2003 au început lucrările de construcţie şi de
renovare a stadioanelor şi sălilor pentru competiţiile
olimpice. Hain Verbruggen, preşedintele Comisiei de
Coordonare a celei de-a 29-a Ediţii a JO de Vară, a
dat o înaltă apreciere construcţiile arenelor sportive
destinate olimpiadei de la Beijing.
„Mă bucur să spun că lucrările de construcţie a
arenelor sportive destinate olimpiadei se desfăşoară
într-un ritm adecvat. Prin „adecvat”, mă referă la
faptul că lucrările de construcţie s-au desfăşurat strict
în conformitate cu planul. De aceea sunt emoţionat
văzând schiţele transformându-se în stadioane.”

III. Arenele sportive pentru JO de la Beijing

de la Beijing, dintre care 19 sunt nou construite, 11
renovate şi 7 temporare, investiţia toală estimânduse la circa 2,67 miliarde de dolari. Guvernul chinez
şi primăria municipiului Beijing acordă multă atenţie
lucrărilor de construcţie a acestor arene sportive,
apelând la cele mai performante echipe de arhitecţi
şi constructori din ţară şi de peste hotare. Multe din
stadioane sunt proiectate după concepţii noi, de un
înalt nivel ştiinţific şi estetic. Proiectarea Stadionului
Naţional (numit şi Cuibul de Pasăre), a Centrului
Naţional de Nataţie (Cubul de Apă) şi a altor importante
arene sportive au câştigat o largă apreciere, acestea
putând fi considerate capodopere în istoria arhitecturii
olimpice.
Stadionul Naţional, locul unde vor fi organizate
ceremoniile de deschidere şi de închidere ale JO de
la Beijing, numit metaforic Cuibul de Pasăre, este
situat în Parcul Olimpic din nordul capitalei. Lucrările
de construcţie au demarat la sfârşitul lunii decembrie
2003. În momentul de faţă construcţia exterioară
a acestui stadion somptuos este încheiată în linii
mari. Inginerul şef adjunct al şantierului, Li Jiulin, a
arătat că în următoarea etapă acest „cuib” va fi dotat
cu o copertină transparentă realizată din materiale
înglobând tehnologii înalte, ce va permite o bună
circulaţie a aerului. Astfel de materiale sunt rar întâlnite
la alte construcţii din lume, în afară de Stadionul Cupei
Mondiale din Germania de la München.
De fapt, folosirea tehnologiilor avansate
şi a materialelor noi de construcţie reprezintă
caracteristicile Cuibului de Pasăre. Inginerul Li ne-a
informat:
„În primul rând proiectarea este specială. Noile
tehnologii folosite pentru structura de oţel şi pentru
copertină au ridicat o serie de probleme complexe de
construcţie. În al doilea rând caracteristicile speciale
în proiectare au depăşit toate normele existente.
De aceea este foarte greu să se identifice criterii de
referinţă pentru proiectare, execuţie şi recepţie.”
Putem spune că procesul de construţie a acestui
somptuos „cuib de pasăre” a constituit un proces de
depăşire a dificultăţilor. Învingând tot felul de obstacole
şi probleme de execuţie, constructorii au reuşit să
transforme planurile pe hârtie în realitate. Se poate
spune că odată cu deschiderea JO din 2008 Cuibul
de Pasăre va deveni un punct de atracţie pentru toată
lumea, fiind un simbol al construcţiilor din municipiul

IV. Oraşe colaboratoare pentru găzduirea JO de la Beijing
Stimaţi ascultători, conform cerinţelor înterecerilor,
nu toate competiţiile din cadrul jocurilor olimpice din
2008 se vor desfăşura la Beijing. Oraşele Tianjin,
Qinhuangdao, Shanghai şi Shenyang vor colabora
pentru găzduirea meciurilor de fotbal, oraşul Qingdao
va găzdui întrecerile de surfing şi iahting, iar toate
probele de echitaţie vor avea loc în Hong Kong. Vă
prezentăm pe scurt aceste oraşe.
La toate ediţiile jocurilor olimpice de vară ce
au avut loc în oraşe departe de mare întrecerile de
surfing şi iahting au fost fără excepţie organizate în
localităţi de pe litoral. De pildă, la olimpiada din 1972
de la München, întrecerile respective au avut loc în
nordul Germaniei, la Kiel. De data aceasta oraşul
Qingdao de pe coasta estică a Chinei a fost desemnat
să găzduiască aceste întreceri, deoarece condiţiile
stabile de vânt şi de curenţi marini de aici favorizează
practicarea sporturilor legate de mare. Qingdao este
cunoscut ca un oraş-grădină. Acoperişurile din ţiglă
roşie, copacii verzi, marea albastră şi cerul senin
atribuie acestei localităţi o frumuseţe deosebită, iar
stâncile, valurile mici, pânzele multicolore şi plaja cu
nisip fin adaugă un farmec în plus frumuseţii locului. De
când a fost desemnat ca asociat al găzduirii jocurilor
olimpice din 2008, oraşul Qingdao cunoaşte mai multe
oportunităţi de dezvoltare. Primarul acestuia, Xia
Geng, a afirmat:
„Sub influenţa efectului JO , economia noastră
a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare mai puternică.
Olimpiada a adus multe schimbări în viaţa locuitorilor.
Una din acestea o constituie creşterea veniturilor
populaţiei. De 4 ani veniturile oraşului înregistrează o
creştere anuală de 15,1%, iar venitul mediu pe cap
de locuitor, o creştere medie anuală de 11,8%. A fost
perioada cu cea mai rapidă creştere a veniturilor
populaţiei.”
Dar cea mai mare schimbare se manifestă în
fizionomia oraşului Qingdao. Potrivit datelor statistice,
în cursul pregătirilor pentru întrecerile de surfing şi
iahting s-au investit în ultimii 4 ani aproape 20 miliarde
de yuani (aproximativ 2 miliarde de euro) în construcţia
urbană. Cheltuielile pentru sectoarele medical, cultural
şi al transporturilor au înregistrat în această perioadă
o creştere medie anuală de 40%. A fost dat în folosinţă
un nou spital care va asigura servicii medicale pentru
întrecerile olimpice, au intrat în construcţie Marele
Teatru Qingdao şi Centrul Modern de Artă. Se află
în curs lucrările de modernizare la expoziţia de artă
plastică, biblioteca şi sala de concerte ale oraşului.

În domeniul transporturilor s-a întărit construcţia
transportului în comun, a început realizarea unui tunel
submarin şi a unui pod peste golf, iar construcţia din a
doua etapă a Aeroportului Internaţional Qingdao se va
încheia la finele anului în 2007.
Construcţia
obiectivelor
de
infrastructură
destinate jocurilor olimpice a creat 100.000 de locuri
de muncă. Odată cu menţinerea peisajelor naturale
fermecătoare, oraşul-grădină Qingdao a căpătat noi
aspecte moderne şi un accentuat suflu cultural.
Echitaţia, una din cele 28 de discipline importante
ale JO, are o atracţie deosebită pentru public. În plenul
din 2005 al Comitetului Internaţional Olimpic, ce a
avut loc în Singapore, acesta împreună cu Comitetul
de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Beijing şi
Federaţia Internaţională de Echitaţie au căzut de acord
ca întrecerile de călărie din cadrul jocurilor olimpice din
2008 să se desfăşoare în Hong Kong, unde cursele de
cai sunt o tradiţie de peste 100 de ani.
Locuitorii din Hong Kong au o mare slăbiciune
pentru cursele de cai. În această zonă cu o mare
densitate de populaţie şi cu viaţa într-un ritm susţinut,
pariurile la cursele de cai au devenit un mod de
existenţă care ajută la degajarea tensiunilor psihice
preferat de mulţi localnici. În fiecare week-end se
organizează aici curse hipice. De fiecare dată vin
numeroşi spectatori. La ora actuală din cei peste 6
milioane de hongkonghezi, peste 2 milioane sunt
pasionaţi ai curselor de cai.
Hong Kong a revenit la patria mamă în iulie 1997.
În opinia lui Huo Zhenting, preşedintele Comitetului
Olimpic Hong Kong, semnificaţia găzduirii întrecerilor
de echitaţie din cadrul olimpiadei din 2008 depăşeşte
domeniul sportiv pentru această regiune specială:
„Prin găzduirea întrecerilor de echitaţie, locuitorii
din Hong Kong se vor putea familializa mai mult cu
patria. Toată lumea ştie că prin organizarea cu succes
a jocurilor olimpice Grecia şi-a ridicat nivelul sportiv şi
în acelaşi timp şi capacitatea economică. Mai important
este că jocurile olimpice au întărit dragostea tinerilor
pentru stat. Întrecerile de echitaţie vor ajuta foarte mult
la dezvoltarea sportului. Dar, mai mult decât aceasta,
va permite tinerilor să se familializeze cu statul.”
Terenurile pentru întrecerile de echitaţie şi
obiectivele aferente au fost date în exploatare la 7 iulie
2007. La probele de călărie din august anul acesta
dotările s-au bucurat de o bună apreciere din partea
participanţilor din diferite state.
Întrecerea fotbaliştilor durează cel mai mult la

jocurile olimpice. De aceea la ultimele ediţii a devenit
un obicei ca meciurile să se desfăşoare în mai multe
oraşe. De pildă, o parte din meciurile de fotbal din
cadrul olimpiadei din 1988 de la Seul s-au desfăşurat
în Pusan şi în alte localităţi. La jocurile olimpice din
2008 o parte dintre meciurile de fotbal vor avea loc
în oraşele Shanghai, Shenyang, Qinghuangdao şi
Tianjin. Fiecare dintre cele 4 oraşe va organiza în jur
de 10 meciuri. Această practică va permite publicului
din diferite localităţi să asiste direct la jocuri de fotbal
de cel mai înalt nivel. De aceea oraşele colaboratoare
manifestă fără excepţie un entuziasm extrem de mare
pentru găzduirea meciurilor de fotbal.
Shanghai este oraşul cel mai prosper şi cu cea
mai mare vigoare economică din China. Miracolul
economiei chineze îşi găseşte expresia deplină în
acest municipiu avansând rapid spre modernizare.
Odată cu creşterea rolului important jucat de Shanghai
în economia mondială, creşte şi atenţia acordată
acestei metropole de către lume. Shanghaiul de astăzi
joacă un rol tot mai important în domeniul sportului
internaţional. Un număr crescând de întâlniri sportive
importante se organizează aici. Amintim dintre ele
finala Cupei Maeştrilor internaţionali de tenis de la
finele anului 2007, cursa de formula 1 Marele Premiu
al Chinei, apoi Cupa Mondială de Fotbal Feminin
din 2007, Jocurile Olimpice Speciale de Vară 2007,
Campionatele Mondiale de Nataţie ce vor avea loc în
2011 ş.a. În anul 2008, Shanghaiul va găzdui 9 meciuri
de fotbal din cadrul jocurilor olimpice. Locuitorii acestui
oraş sunt convinşi că prin aceste manifestări sportive
importante lumea va cunoaşte mai bine China în
înnoire continuă în ansamblu şi Shanghaiul în special.
Han Zheng, primarul oraşului, a declarat:
„Eu consider că o metropolă internaţională
deschisă, cum este Shanghaiul, trebuie ca prin
găzduirea acestor întâlniri sportive importante să
promoveze pe plan mondial imaginea nouă a ţării
noastre angajate în reformă şi deschidere şi imaginea
nouă a oraşului.”
La fel ca Shanghai, şi Tianjin, centru economic al
nordului, Shenyang, centru economic al nord-estului şi
Qinhuangdao, capătul estic al Marelui Zid Chinezesc,
fac cu mare entuziasm pregătiri pentru meciurile de
fotbal din cadrul jocurilor olimpice, sperând că în
2008 vor oferi prietenilor din diferite colţuri ale lumii
nişte meciuri spectaculoase şi aspecte culturale
fermecătoare.

