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Vâlceanul Florentin Smarandache (născut la 

10.12.1954, în Bălcești), conf. Univ. dr. la Facultatea de 

Matematică a Universității New Mexico din Gallup, SUA, 

corespondent special al ziarului nostru, se va afla 

duminică, 16 decembrie 2007, în Egipt pentru a susține o 

conferință despre neutrosofie – o extindere dialecticii 

(capitol al filozofiei care susține existența contrariilor), 

prin admiterea existenței și a categoriei ”neutralitate”. 

Calea lui Florentin Smarandache, ”Logica neutrosofică – 

un câmp unificator al logicilor”, apărută în 1998, reeditată 

în 2003, a fost tradusă în arabă de către profesorul Salah 

Osman, de la Universitatea ”Minufiya” din Shebin Elkom, 

Egipt. Cartea a fost dezvoltată de profesorul arab prin 

prezentarea aspectelor de ”neutralitate” existente în 

gândirea unor filozofi arabi și de aceea autorul a intitulat-

o ”Neutrosofia în filozofia arabă”. Așa se explică invitarea 

olteano-americanului în Egipt, unde el va vorbi despre 

conceptul de ”neutrosofie” și aplicațiile acestuia în 
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matematică: ”probabilitate neutrosofică”, ”mulțime 

neutrosofică”, ”logică neutrosofică” și importanța 

acesteia în unificarea logicilor matematice, iar profesorul 

egiptean va vorbi despre contribuțiile arabe din domeniul 

gândirii neutrosofice. Universitatea ”Minufiya”, înfiin-

țată în anul 1976, este una dintre cele mai mari din Egipt, 

având 22 de facultăți și de institute, 71.000 de studenți (în 

cele două filiale ale sale din orașele Sadat și Shebin 

Elkom), 1.463 de cadre universitare și 1.370 de salariați ca 

profesori auxiliari. Orașul Shebin Elkom, capiatala 

provinciei Minufiya, cu circa 496.000 de locuitori, se află 

la 73 km de Cairo (Al Qahirah, în arabă) și aproape de 

celebrul port mediteraneean Alexandria (Al Iskandariyah, 

în arabă). 

Desigur, călătoria în Egipt va cuprinde și vizitarea 

celor mai faimoase obiective turistice din această țară 

arabă din nord-estul Africii: Alexandria, capitala 

Imperiului lui Alexandru Macedon (unde Smarandache 

va călca pe urmele matematicienilor din epoca elenistică), 

apoi capitala arabă a Egiptului, Cairo, Piramidele cu 

Sfinxul, Luxor. 




