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Utusan khusus Presiden Tiongkok Xi Jingping selaku Wakil Perdana Menteri Tiongkok
Sun Chunlan yang diundang menghadiri upacara pembukaan Asian Games Ke-18 pagi hari
ini di Jakarta mengadakan pertemuan dengan Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah, Ketua
Dewan Olimpiade Asia (OCA).
Sun Chunlan menyatakan terima kasih kepada Dewan Olimpiade Asia atas dukungannya
terhadap perkembangan olahraga Tiongkok. Dikatakannya bahwa Tiongkok menaruh
perhatian besar pada Dewan Olimpiade Asia, dan dengan aktif mengambil bagian dalam
olahraga Olimpiade Asia. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah tiga kali bertemu dengan
Ahmad, dan bertukar pendapat mendalam mengenai perkembangan Olimpiade dan kerja
sama antara Tiongkok dan OCA. Tiongkok bersedia bersama OCA untuk mendorong
persatuan dan perkembangan Olimpiade Asia. Tiongkok sangat mementingkan Asian
Games ke-18, dan mengirim kontingen yang terdiri dari 1300 orang lebih datdang ke
Indonesia. Tiongkok berseida bersama OCA dan negara dan daerah OCA lainnya untuk
menyukseskan Asian Games kali ini.
Sun Chunlan menyatakan bahwa, Presiden Tiongkok Xi Jinping menaruh perhatian besar
pada usaha olahraga dan kesehatan masyarakat Tiongkok, dan Beliau menginstruksikan
bahwa tujuan mendasar perkembangan usaha olahraga adalah peningkatan kualitas
kesehatan seluruh warga Tiongkok, dan menekankan bahwa masyarakat sejahtera yang
moderat tak bisa terwujudkan tanpan kesehatan seluruh warga Tiongkok. Tiongkok akan
tetap mendorong perkembangan usaha olahraga Tiongkok berdasarkan instruksi
Presiden Tiongkok.
Sun Chunlan menyatakan bahwa kota Hangzhou, Tiongkok akan menjadi tuan rumah Asian
Games ke-19 pada tahun 2022, pemerintah Tiongkok dengan sekuat tenaga mendukung
persiapan penyelenggaraan Asian Games Hangzhou. Sementara itu Olimpiade Musim
Dingin juga akan diselenggarakan di Beijing pada tahun 2022, dan sejauh ini berbagai
pekerjaan persiapan Olimpiade Musim Dingin sedang berlangsung lanccar, Tiongkok
berkeyakinan bahwa kedua pesta olahraga tersebut pasti akan mencapai sukses penuh.
Ahmad menyambut kehadiran Wakil PM Sun Chunlan sebagai utusan khusus Presiden Xi
di upacara pembukaan Asian Games Jakarta, dan menyatakan terima kasih kepada
Presiden Xi Jinping dan pemerintah Tiongkok atas dukungan kuat terhadap OCA dan
Asian Games kali ini, OCA berkeyakinan sepenuhnya bawah Olimpiade Musim Dingin
Beijing dan Asian Games Hangzhou pada tahun 2022 pasti akan mencapai sukses penuh.
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