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Cofinanţatori Finanţator Consiliul Judeţean Maramureş

Colaboratori
Ambasada R.A. Egipt la Bucureşti
Ambasada României la Cairo
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Grupul ţintă:
Românii din diasporă egupteană, 

Scriitori, academicieni arabi

Obiective:

Contribuţia la creşterea 
fondului de carte a 

bibliotecilor, centrelor 
Culturale a românilor din 

diasporă egipteană

Promovarea imaginii 
judeţului Maramureş în Egipt 

şi în lumea arabă din punct 
de vedere cultural şi spiritual

Păstrarea şi afirmarea
identităţii etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase 
a românilor din 

diaspora egipteană

IniIniţţiat la finele anului 2015, iat la finele anului 2015, Programul culturalProgramul cultural se implementeză pe o perioadă de se implementeză pe o perioadă de 5 ani 5 ani îîn parteneriat cu n parteneriat cu 
Consiliul JudeConsiliul Judeţţean Maramureean Maramureşş, , având laavând la bazbazăă acordulacordul de parteneriat nrde parteneriat nr. 188/11.11.2015. 188/11.11.2015. . 
Programul cultural prevede acProgramul cultural prevede acţţiuni anuale care se vor desfăiuni anuale care se vor desfăşşura ura îîn n diverse diverse ţţări ale lumiiări ale lumii..

ÎÎn prima jumătate a anului n prima jumătate a anului 2017, programul cultural a fost implementat 2017, programul cultural a fost implementat îîn Republica Arabă Egiptn Republica Arabă Egipt

Prezentare :Prezentare :
Programul a fost iniProgramul a fost iniţţiat iat îîn luna aprilie 2n luna aprilie 2016, cu016, cu ocazia deplasării  ocazia deplasării îîn Egipt a reprezentann Egipt a reprezentanţţilor ANCI ilor ANCI şşi si s--a a cclădit  pe Programul lădit  pe Programul 

cultural cultural ConsonanConsonanţţe , e , implementat implementat îîn 2016 , care a cuprins proiectul editorialn 2016 , care a cuprins proiectul editorial ConsonanConsonanţţe poetice. Selece poetice. Selecţţie de versuri din lirica ie de versuri din lirica 

română română şşi egipteană contemporanăi egipteană contemporană şşi lansarea acestuia la Târgul Internai lansarea acestuia la Târgul Internaţţional de carte Gaudeamus, Bucureional de carte Gaudeamus, Bucureşşti 2016. ti 2016. 
Lansarea programul a avut Lansarea programul a avut îîn vedere marcarea a 110 ani de relan vedere marcarea a 110 ani de relaţţii diplomatice românoii diplomatice româno--egiptene. egiptene. 
Programul Programul MaramureMaramureşşul ul îîn Republica Arabă Egiptn Republica Arabă Egipt preia proiectele implementate preia proiectele implementate îîn 2n 2016, pe016, pe care le diversifică  care le diversifică şşi multiplicăi multiplică

Programul  cuprindeProgramul  cuprinde::
��Proiectul editorialProiectul editorial Cele Cele şşapte porturi ale iubirii apte porturi ale iubirii ––autor Ali Alautor Ali Al--QasamiQasami

��Lansare Lansare şşi donai donaţţii de carte la Cairo cu ocazia ii de carte la Cairo cu ocazia îîntâlnirii anuale a oamenilor de cultură arabi ntâlnirii anuale a oamenilor de cultură arabi 

��Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de culturăPublicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură egipteni egipteni şşi a altor nai a altor naţţionalităionalităţţi arbei arbe
��ActivităActivităţţi i şşi aci acţţiuni pentru ciuni pentru consolidareaonsolidarea relarelaţţiiloriilor de de colaborarecolaborare cucu Ambasada R.A. EgiptAmbasada R.A. Egipt
��Diversificarea acDiversificarea acţţiunilor iunilor şşi activităi activităţţilor ilor îîn Egiptn Egipt
�� Strategii prinvind multiplicarea Strategii prinvind multiplicarea şşi diversificarea obiectivelori diversificarea obiectivelor
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Incursiuni Incursiuni îîn timp n timp 

20162016
Proiectul editorial

Consonanţe poetice. 

Selecţie de versuri din lirica română şi egipteană contemporană

AntologareAntologare, , traduceretraducere dindin limbalimba arabăarabă/româ/românănă, , studiustudiu introductivintroductiv
şşii note : note : DumitruDumitru ChicanChican

CuCuvânt vânt ÎÎnainte: nainte: E.S. Daniela GE.S. Daniela GÎÎTMANTMAN, , Secretar de StatSecretar de Stat MAEMAE
Cuvânt introductiv Cuvânt introductiv :  :  E.S. Dl. Alaa ELHADIDIE.S. Dl. Alaa ELHADIDI, , AmbasadorAmbasador al al RR..A EgiptA Egipt

Proiectul cultural
Consonanţe la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti                    

16 – 20 noiembrie

Evenimentul a fost tutelat de Dna Gabriela Gîtman, secretar stat MAE
Moderator: conf. univ dr Vasile Timiș, 

Vorbitori: E.S. Alaa Al-Hadidi - Ambasador al Republicii Arabe Egipt, E.S. Boutheina Labidi - ambasador al Republicii Tunisiene,
ambasador Dumitru Chican, acad. Nicolae Dobrişan, prof. dr. Terezia Filip,  Conf univ. Dr. Cristian Anghel
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20172017

Proiectul editorialProiectul editorial
Cele Cele şşapte porturi ale iubiriiapte porturi ale iubirii

Autor: Autor: Ali AlAli Al--QasimiQasimi
Traducere Traducere din din limbalimba arabarabă ă şşi note: i note: Nicolae DobriNicolae Dobrişşanan

Ali alAli al--Qasimi (n. 1942) a Qasimi (n. 1942) a îîndeplinit funcndeplinit funcţţia de secretar general al Uniunii ia de secretar general al Uniunii 
UniversităUniversităţţilor din Lumea Musulmană ilor din Lumea Musulmană şşi funci funcţţia de consilier al Centrului ia de consilier al Centrului 
pentru Arabizare din Rabat. Activitatea sa pentru Arabizare din Rabat. Activitatea sa îîn cadrul acestor institun cadrul acestor instituţţii a ii a 
fost dublată de o activitate fost dublată de o activitate şştiintiinţţifică ifică şşi literară intensăi literară intensă, ceea ce i, ceea ce i--a a 
conferit titlul de membru al Academiei de Limba Arabă din Cairo conferit titlul de membru al Academiei de Limba Arabă din Cairo şşi de i de 
membru al Academiei  Siriene de membru al Academiei  Siriene de ŞŞtiintiinţţe Damasc.. e Damasc.. 

Este unul dintre scriitorii irakieni constrânEste unul dintre scriitorii irakieni constrânşşi de i de îîmprejurări istorice mai mprejurări istorice mai 
pupuţţin faste săin faste să--şşi petreacă cea mai mare parte a viei petreacă cea mai mare parte a vieţţii ii îîn exil,n exil, rătăcind  rătăcind ––  
asemenea confratelui său Sindibad din asemenea confratelui său Sindibad din „„O mie O mie şşi una de nopi una de nopţţii”” –– prin prin 
ţţinuturi fascinante ale lumii moderne, pornind din inuturi fascinante ale lumii moderne, pornind din ţţările arabeările arabe, trecând , trecând 
prin Franprin Franţţa , ajungând a , ajungând îîn America. Eroul romanului, Selim, parcurge n America. Eroul romanului, Selim, parcurge 
drumul exilului, ajungând drumul exilului, ajungând îîn Egipt, unde n Egipt, unde îîn uram unei n uram unei îîntâlniri cu un grup ntâlniri cu un grup 
de turide turişşti se implică ti se implică îîn explican explicaţţia ghidului, ia ghidului, dezvăluind astfel drama dezvăluind astfel drama 
oricărui refugiatoricărui refugiat: : 

„„―― ÎÎn vremea faraonilor, egiptenii obin vremea faraonilor, egiptenii obişşnuiau ca atunci când pierdeau nuiau ca atunci când pierdeau 
un prieten sau un vecin, un prieten sau un vecin, să strângă lacrimile vărsate pentru el să strângă lacrimile vărsate pentru el îîntrntr--o o 
astfel de sticlăastfel de sticlă, pe care o prezentau familiei defunctului pentru a, pe care o prezentau familiei defunctului pentru a--i dovedi i dovedi 
cât de mare a fost durerea provocată de moartea acestuiacât de mare a fost durerea provocată de moartea acestuia..

―― Dar aceluia care Dar aceluia care şşii--a pierdut Patria, a pierdut Patria, îîi este oare de ajuns o sticlă atât i este oare de ajuns o sticlă atât 
de mică pentru a aduna lacrimile sale de mică pentru a aduna lacrimile sale îîn ea? mn ea? m--am trezit eu am trezit eu îîntrebânduntrebându--l l 
pe ghid fără să vreaupe ghid fără să vreau..””

Volumul se lansează Volumul se lansează îîn luna mai n luna mai îîn Egipt cu ocazia n Egipt cu ocazia îîntâlnirii membrilor ntâlnirii membrilor 
Academiei de Limbi Arabe din CairoAcademiei de Limbi Arabe din Cairo
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Evenimente Evenimente îîn Egiptn Egipt
01 01 –– 05 mai 201705 mai 2017

Evenimentele culturale Evenimentele culturale ss--au au desfădesfăşşurauratt îîn perioada când la Cairo n perioada când la Cairo a a avutavut loc loc îîntâlnirile anuale a scriitorilor din ntâlnirile anuale a scriitorilor din îîntreaga lume ntreaga lume 
arabăarabă..

Pentru implementarea proiectului Pentru implementarea proiectului îîn Egipt, sn Egipt, s--au deplasat la Cairo 5 membri ai Consiliului Judeau deplasat la Cairo 5 membri ai Consiliului Judeţţean Maramureean Maramureşş, condu, conduşşi de i de 
prepreşşedinteleedintele, Dl. , Dl. Gabriel Valer Zetea Gabriel Valer Zetea şşi 2 persoane din partea ANCI i 2 persoane din partea ANCI –– Proema: Peterliceanu Alexandru, consilier ANCI Proema: Peterliceanu Alexandru, consilier ANCI şşi acad. i acad. 
DobriDobrişşan Nicolae, membru al Academiei din Cairo.  an Nicolae, membru al Academiei din Cairo.  

DelegaDelegaţţia a fost susia a fost susţţinutăinută, , îîn toate acn toate acţţiunile sale de Ambasada Română din Cairoiunile sale de Ambasada Română din Cairo, f, fiind reprezentată la evenimente de Florin iind reprezentată la evenimente de Florin 
Nicola, Nicola, îînsărcinat cu afaceri ansărcinat cu afaceri a.i. .i. șși Cosmin i Cosmin ȘȘtefănescutefănescu, consilier, care au asigurat cadrul necesar , consilier, care au asigurat cadrul necesar șși consultani consultanţţă pentru delegaă pentru delegaţţia ia 
românăromână..

Titluri editoriale lansate Titluri editoriale lansate şşi donate i donate îîn Egiptn Egipt

CeleCele şşapte porturi ale iubirii                                 Săpânapte porturi ale iubirii                                 Săpânţţa                                            Consonana                                            Consonanţţe poetice.e poetice. SelecSelecţţie de versuri dinie de versuri din

autor: Ali autor: Ali ––Al QasimiAl Qasimi album bilingv:album bilingv:                                         lirica română                                          lirica română şşi egipteană contemporanăi egipteană contemporană

Traducere Traducere îîn limba română                             română n limba română                             română –– arabă                                                      volu arabă                                                      volum bilingv:m bilingv: română  română -- arabă arabă
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02 mai 201702 mai 2017
Vizită la sediul Academiei de Limbă arabă din CairoVizită la sediul Academiei de Limbă arabă din Cairo

�� ÎÎntâlnire cu Pntâlnire cu Prereșședinteledintelee Academiei de Limba Arabă  Academiei de Limba Arabă 

din Cairo, prof. Hassan Mahmoud Abd Aldin Cairo, prof. Hassan Mahmoud Abd Al--Latif Al SafhiLatif Al Safhi’’ee,, cu cu 

AAcademicianulcademicianul Ali AlAli Al--QasimiQasimi şşi ali alţţi membrii ai Academieii membrii ai Academiei

�� ReReîîntâlnire cu ntâlnire cu E.S. Alaa AlE.S. Alaa Al--Hadidi Hadidi –– fost fost Ambasador Ambasador 

al Republicii Arabe Egiptal Republicii Arabe Egipt îîn Românian România

�� Pregătirea conferinPregătirea conferinţţei din Aula Academieei din Aula Academieii

�� DiscuDiscuţţii, planuri de colaborareii, planuri de colaborare

�� DonaDonaţţii de cării de cărţţii
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CConferinonferinţţa a îîn aula Academiei de Limbă Arabă din Cairon aula Academiei de Limbă Arabă din Cairo
((sedintasedinta deschisadeschisa special special pentrupentru primireaprimirea delegatieidelegatiei din din MaramuresMaramures))

La eveniment au asistat aproximativ 60 de persoane, membri ai AcLa eveniment au asistat aproximativ 60 de persoane, membri ai Academiei, profesori universitari, precum ademiei, profesori universitari, precum șși fostul ambasador i fostul ambasador 
egiptean la Bucureegiptean la Bucureșști, domnul Mohamed Alaa Eldinti, domnul Mohamed Alaa Eldin Aly Shawky El Hadidi. Aly Shawky El Hadidi. 

�� PrezentareaPrezentarea programuluiprogramului cultural international ,,Romania in cultural international ,,Romania in lumelume –– imagine, imagine, culturacultura, , spiritualitatespiritualitate”” sisi a a preocuparilorpreocuparilor ANCI ANCI sisi
Proema in Proema in domeniuldomeniul relatiilorrelatiilor culturaleculturale intreintre Romania(MaramuresRomania(Maramures) ) sisi tariletarile arabearabe
�� Marcarea a 110 ani de relaMarcarea a 110 ani de relaţţii diplomatice românoii diplomatice româno--egipteneegiptene
�� DonaDonaţţii de cării de cărţţi i 
�� AlocuAlocuţţiuni:iuni:

PPrereșședinteledintelee Academiei de Limba Arabă din Cairo Academiei de Limba Arabă din Cairo, prof. Hassan Mahmoud Abd Al, prof. Hassan Mahmoud Abd Al--Latif Al SafhiLatif Al Safhi’’e e 
AAcademicianulcademicianul Ali AlAli Al--Qasimi, Qasimi, 

PrePreşşedintele  Consiliului Judeedintele  Consiliului Judeţţean, Gabriel Zeteaean, Gabriel Zetea
Reprezentant  ANCI, Alexandru PeterliceanuReprezentant  ANCI, Alexandru Peterliceanu

MaramureMaramureşşul ul îîn prezidiul conferinn prezidiul conferinţţei Academiei Arabeei Academiei Arabe
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3 mai 20173 mai 2017
                                                       Vizită la                                                       Vizită la Sediul Sediul UniunUniunii ii ScriitorilorScriitorilor din din EgiptEgipt

�� DiscuDiscuţţii,  ii,  
�� Proiecte de colaborare, Proiecte de colaborare, 
�� DonaDonaţţii de carteii de carte

ÎÎmpreună cu cu prempreună cu cu preşşedintele Uniunii Scriitorilor,  edintele Uniunii Scriitorilor,  
prof. dr.  Alaa Abdel Hadiprof. dr.  Alaa Abdel Hadi
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4 mai 20174 mai 2017
Vizita la Guvernoratul Vizita la Guvernoratul AlAl--GharbiyaGharbiya

Vizită la Vizită la Universitatea Universitatea privatăprivată
Higher Institute for Managerial Higher Institute for Managerial 

Study and Production TechnologyStudy and Production Technology

ÎÎmpreună cu prempreună cu preşşedintele universităedintele universităţţii, ii, 
domnul Shawky Saiddomnul Shawky Said

Vizită la fabrica de confecVizită la fabrica de confecţţii, ii, 
Misr Spinning and Weaving CompanyMisr Spinning and Weaving Company

ÎÎmpreună cu prempreună cu preşşedintele fabricii, edintele fabricii, 
domnul Hamza Mohamed Abd El Fathdomnul Hamza Mohamed Abd El Fath
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StrategiiStrategii
ÎÎn perioada vizitei sn perioada vizitei s--a analizat posibilitatea multiplicării a analizat posibilitatea multiplicării şşi diversicării activităi diversicării activităţţilor, astfel:ilor, astfel:

Domeniul cultural Domeniul cultural –– editarea unui volum bilingv care să cuprindă selec editarea unui volum bilingv care să cuprindă selecţţia din lirica tuturor ia din lirica tuturor ţţărilor arabeărilor arabe
Domeniul educaDomeniul educaţţional ional –– semnarea de acorduri privind trimiterea studensemnarea de acorduri privind trimiterea studenţţilor egipteni la Universitatea Nord Baia Mareilor egipteni la Universitatea Nord Baia Mare
Domeniul economic Domeniul economic –– stabilirea de relastabilirea de relaţţii comerciale cu Fabrica de Confecii comerciale cu Fabrica de Confecţţii din Guvernoratul ii din Guvernoratul AlAl--GharbiyaGharbiya
Domeniul administrativ Domeniul administrativ –– îînfrănfrăţţirea judeirea judeţţului Maramureului Maramureşş cu guvernoratul cu guvernoratul AlAl--GharbiyaGharbiya

Vizita Vizita îîn Egiptn Egipt,, având ca obiectiv marcarea a 110 ani de relaavând ca obiectiv marcarea a 110 ani de relaţţii diplomatice românoii diplomatice româno--egipteneegiptene,, aa contribuitcontribuit la la consolidaconsolidarearea
relarelaţţiiliiloror dintre cele două popoare  dintre cele două popoare şşi ai a deschis căi de comunicare cu judedeschis căi de comunicare cu judeţţul Maramureul Maramureşş

EcouriEcouri

�� ““PrezenPrezenţţa unei delegaa unei delegaţţii din România la Academia de Limbă Arabă din Cairoii din România la Academia de Limbă Arabă din Cairo”” -- MESAJ INTERNET, Expeditor: Ambasada MESAJ INTERNET, Expeditor: Ambasada 
României Cairo , Nr.698, Data: 04.05.2017 destinatar:  MINISTERURomâniei Cairo , Nr.698, Data: 04.05.2017 destinatar:  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEL AFACERILOR EXTERNE

�� ““PrezenPrezenţţa unei delegaa unei delegaţţii din România ii din România îîn Guvernoratul Gharbeyan Guvernoratul Gharbeya””, , -- MESAJ INTERNET, Expeditor: Ambasada României Cairo, MESAJ INTERNET, Expeditor: Ambasada României Cairo, 
Nr. 708, Data: 09.05.2017, Destinatar :Nr. 708, Data: 09.05.2017, Destinatar : MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEMINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

�� ““O delegaO delegaţţie din Maramureie din Maramureşş primită la Academia de Limba Arabă din Cairo primită la Academia de Limba Arabă din Cairo””-- CorespondenCorespondenţţă specială transmisă din Cairo de ă specială transmisă din Cairo de 
prof. univ. dr. Nicolae Dobriprof. univ. dr. Nicolae Dobrişşan, man, membru al Academiei de Limbă Arabă din Cairoembru al Academiei de Limbă Arabă din Cairo şşi al Academiei de i al Academiei de ŞŞtiintiinţţe din Damasce din Damasc

�� ““Academia de Limba Arabă din Cairo Academia de Limba Arabă din Cairo îîl salută pe editorul român Alexandru Peterliceanu l salută pe editorul român Alexandru Peterliceanu ““-- corespondencorespondenţţă specială Ali Ală specială Ali Al--
Qasimi, membrQasimi, membru al Academiei de Limbă Arabă din Egiptu al Academiei de Limbă Arabă din Egipt

�� ““MARAMUREMARAMUREȘȘ -- EGIPT EGIPT –– CĂI DESCHISE SPRE O FRUCTOASĂ COOPERARE CULTURALĂ  CĂI DESCHISE SPRE O FRUCTOASĂ COOPERARE CULTURALĂ ȘȘI ECONOMICĂI ECONOMICĂ””  -- articol de presă articol de presă, autor , autor 
Prof. Dr. Terezia Filip publicat Prof. Dr. Terezia Filip publicat îîn n ““Graiul MaramureGraiul Maramureşşuluiului””, 19 , 19 maimai 20172017, pag 8 , pag 8 

�� ““MMaramurearamureşşeniienii, desant cultural , desant cultural –– economic economic îîn Egiptn Egipt““ –– articol de presă articol de presă,  autor Prof. Dr. Terezia Filip publicat ,  autor Prof. Dr. Terezia Filip publicat îîn n ““CotidianulCotidianul””, , 
29 mai 2017, pag 1429 mai 2017, pag 14


