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Ziarul nostru a scris în 15 decembrie 2007 despre 

apariția în Egipt, în limba araba, a cărții ,,Neutrosofia în 

filozofia arabaʺ, scrisă (împreuna cu vâlceanul Florentin 

Smarandache) de lect. univ. dr. Salah Osman, de la 

Departamentul de Filozofie al Facultății de Arte a 

Universitații ,,Minufiyaʺ din orașul Shibin Al Kawm, 

Guvernoratul (provincia) Minufiya, din Delta Nilului și 

despre participarea vâlceano-americanului Florentin 

Smarandache, corespondent special al ziarului nostru, la 

o conferință internațională pe tema netrosofiei în

gândirea arabă, desfășurată în 16 decembrie 2007 la sediul 

acestei universități. Reamintim că ,,Neutrosofiaʺ este o 

disciplină filozofică creată de Florentin Smarandache în 

anul 1995 prin generalizarea ,,Dialecticii" - capital al 

filozofiei care se bazează pe existența ,,contrariilor": 

pentru conceptul, ideea etc. numita ,,Aʺ există 

opusul,,AntiAʺ; în.Neutrosofieʺ există și o stare 

neutră ,,NeutA", care nu este nici ,,A", nici opusul ei 
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Premierea unui 

egiptean... ,,smarandachist"! 
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(prima conferință internațională de neutrosofie a avut loc 

în 2001, la Universitatea ,,New Mexicoʺ Gallup, SUA, 

unde Florentin Smarandache este conferențiar universitar 

doctor la Departamentul de Matematica al Facultății de 

Științe). Pentru aceasta carte și pentru organizarea 

conferinței internaționale, Salah Osman a primit Premiul 

anual din partea facultății sale și un certificat de apreciere 

a activității sale de autor și de dezvoltare a Universității. 

înmânarea acestora a avut loc într-o ședință festivă, în 25 

decembrie 2007 (când Universitatea ,,Minufiyaʺ a 

aniversat 31 de ani de existența). la care au participat 

ministrul Educației, guvernatorul provinciei și 

președintele Universității. 

Ediția în limba arabă a apărut în august 2007, la 

Editura ,,Munsha't al-Ma'arif' din Alexandria, Egipt 

(ilustrația copertei este realizată de una din fiice coau-

torului egiptean, Nada Osman), iar ediția în limba 

engleză a apărut în septembrie 2007, la Editura ʺRenais-

sance High Press" din Ann Arbor, Michigan, SUA 

(coperta este ilustrată de altă fiică a egipteanului, Naha 

Osman). 




