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Ambasadorul Palestinei în România  
a vizitat Maramureșul 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ga-
briel-Valer Zetea, și prefectul Vasile Moldovan l-au 
primit, joi, 4 aprilie 2019, pe ambasadorul extraor-
dinar și plenipotențiar al Palestinei în România, 
Excelența Sa Fuad Karim Saliba Kokaly, aflat în 
prima vizită în județul Maramureș.  

În cadrul întâlnirii, 
președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Ga-
briel-Valer Zetea, și-a ex-
primat sprijinul pentru 
consolidarea relațiilor bi-
laterale și a propus, în 
context, analizarea opor -
tu ni tății de a dezvolta 
proiecte de cooperare 
între regiuni sau orașe din 
România și Palestina. To-
todată, în cadrul întâlni-
rii s-au discutat perspecti-
vele de colaborare cultu-
rală între Maramureș și 
regiuni din Palestina.  

“Ne face deosebită plă-
cere să vă avem aici, de-
oarece Maramureșul are o 
lungă istorie a colaboră-
rilor cu lumea arabă prin 
intermediul domeniului 
cultural. Evenimentul de 
lansare de carte, care a 
fost programat tot pentru 
joi, în Palatul Administra-
tiv, este un bun prilej de a 

ne cunoaște mai bine, re-
ciproc, cultura. Vă propun 
să vizitați cât mai mult din 
județul nostru, veți regăsi 
locuri unice în lume”, a 
subliniat preșe dintele 
Consiliului Jude țean Ma -
ra mureș, Gabriel-Valer 
Zetea.  

Excelența Sa s-a arătat 
interesat de cultura 
maramureșeană și de 
modul în care cele două 
părți pot colabora. „Cul-
tura este un factor foarte 
important în dezvoltarea 
legăturilor interumane și 
încurajăm orice act cul-
tural care poate să con-
tribuie la consolidarea 
relațiilor. Avem o legătu-
ră istorică strânsă între 
România și Palestina. 
România a fost tot timpul 
alături de poporul pales-
tinian și, istoric, a accep-
tat rolul foarte important 
de a sprijini procesul de 

pace în Orientul Mijlociu, 
precum și de a susține 
soluționarea pe cale 
pașnică a conflictului. 
Sunt zeci de mii de 
studenți palestinieni care 
au studiat aici și o parte 
din ei s-au căsătorit cu 
românce, au copii și tră-
iesc împreună fie aici, fie 
în țara noastră. Noi con-
siderăm România o țară 
prietenă și suntem des -
chiși la orice cooperare 
la nivel turistic, cultural, 

colaborări între primării 
și orașe, care pot aduce 
beneficii reciproce”, a 
spus Excelența Sa Fuad 
Karim Saliba Kokaly, 
ambasadorul Palestinei în 
România. 

„În ceea ce privește 
domeniul cultural, schim-
burile de experiență con-
tribuie la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările 
noastre, iar această vizi-
tă reprezintă un bun pri-
lej pentru intensificarea 

cooperării”, a declarat 
prefectul Vasile Moldo-
van în cadrul întâlnirii.  

Vizita face parte dintr-un 
program mai larg pentru 
promovarea culturii arabe 
în Maramureș, organizat 
de Asociația „Nord pen-
tru Cooperare și Integra-
re” și Editura „Proema”. 
Evenimentul cultural 
desfășurat în sala „Bogdan 
Vodă” din Palatul Admi-
nistrativ a inclus și lansa-
rea volumelor „Trăinicia 

poemului” - selecție din li-
rica română și palestinia-
nă contemporană (ediție 
bilingvă română-arabă), 
„Mari poeți palestinieni” – 
două antologii lirice ale 
poeților palestinieni Mah-
moud Darwish şi Samih 
Al Qasim, „Antologie liri-
că” – Vasile Latiş și „Sta-
rea de miracol” – Ioan 
Filip. La eveniment au 
participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor 
Externe și ai mediului aca-
demic, dar și cunoscutul 
promotor al culturii arabe 
în România, Alexandru 
Peterliceanu.  

La finalul întâlnirii, 
președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Ga-
briel-Valer Zetea, și pre-
fectul Vasile Moldovan 
au adresat ambasadorului  
Fuad Karim Saliba Koka-
ly invitația de a vizita din 
nou Maramureșul, pentru 
a cunoaște mai îndea-
proape cultura și specifi-
cul regiunii și, totodată, 
pentru a descoperi toate 
atracțiile turistice din 
zonă.  

(a.b.m.)

Un ambasador la Târgu Lăpuș  
Excelența sa Faud Karim Saliba Kokaly, Ambasadorul  Extraordi-
nar și Plenipotențiar al statului Palestina în România, a fost pre-
zent în orașul Tg. Lăpuș, vinerea trecută. A fost întâmpinat la poar-
ta primăriei de Mitru Leșe, edilul șef al orașului, cu pită și sare. 

 Excelența Sa a fost invitat 
în sala de conferințe  unde au 
fost prezenți șefii de servicii din 
cadrul primăriei, profesori și 
staful de la județ. Importanța 
evenimentului a fost subliniată 
și de prezența Adrianei  Năsta-
se, director adjunct al Direcției 
Orientul Mijlociu-Africa și Mi-
runa Năstase, consilier al Mi-
nistrului Afacerilor Externe. 
Primarul Mitru Leșe a punctat 
afirmând că „e o onoare pentru 
mine și orașul Tg. Lăpuș să vă 

avem ca oaspete”. În continua-
re, Mitru Leșe a expus oas pe -
ților realizările de când Dom-
nia Sa păstorește orașul, trecu-
te, actuale și de viitor. N-au fost 
omise școlile care au fost mo-
dernizate, drumurile din cele 13 
sate aparținătoare, spitalul, Cen-
trul pentru bătrâni, blocurile 
ANL, sala de sport, trotuarele 
pietonale și cele pentru bi -
cicliști. Excelența Sa, Faud 
Karim Saliba Kokaly, în cuvân-
tarea sa a mulțumit primarului 

pentru primirea călduroasă și l-a 
felicitat pe acesta pentru reali-
zările care reflectă munca de-
pusă. Ambasadorul a mai amin-
tit că deși țara sa trece printr-o 
perioadă de războaie de mai 
mulți ani, poporul palestinian 
speră că într-o zi va fi pace și e 

convins că se poate rezolva pe 
cale pașnică. Excelența Sa a mai 
spus: „ Mulți palestinieni au 
făcut facultatea în România și 
acum sunt în posturi cheie, mi -
niștri ori consilieri de mi niștri, 
avem și multe căsătorii între 
bărbați și femei palestinieni și 
români. Vizita aceasta a deschis 
un spectru larg pentru colabora-
rea în viitorul apropiat cu orașul 
Tg. Lăpuș și Țara Lăpușului”. 
După ce ambasadorul a semnat 
în Cartea de Onoare, toți s-au 

deplasat la Casa de Cultură 
„Vasile Grigore Latiș”.  Aici îi 
așteptau o sală arhiplină cu elevi  
și profesori de la Liceul Tehno-
logic „Grigore C. Moisil”, 
Cam pusul Școlar „Petru Rareș” 
și iubitori de poezie.  În sala 
mare a Casei de cultură s-au lan-
sat volumele: „Trăinicia poemu-
lui”- selecție din lirica română și 
palestiniană contemporană 
(ediție bilingvă româno-arabă), 
„Mari poeți palestinieni”, două 
antologii lirice a poeților pales-
tinieni Mahmoud Darwish și 
Samih Al Qasim.  De partea ro-
mână s-au prezentat volumele  
„Antologie Lirică” de Grigore 
Vasile Latiș și „Starea de Mira-
col” de Ioan Filip, toate sub 
egida editurii PROEMA, Ale-
xandru Peterliceanu.  Ideea co-
laborării dintre orașul Tg Lăpuș 
și Ambasada Palestiniană a 
aparținut lui Alexandru Peterli-
ceanu care are origini lăpușene 
și a fost îmbrățișată cu drag de 
Mitru Leșe. Nick OPRIȘ

(607)

“Aleg conştient. Stop dependenţei de Internet!” 

Miercuri, 3 aprilie 2019, la 
Școala Gimnazială „Vasile Alec-
sandri” Baia Mare, s-a desfășurat 
cea de-a doua etapă din cadrul 
com petiției „Aleg conștient. 
Stop dependenței de Internet !”, 
competiție lansată de către 
Organizația Salvați Copiii în ca-
drul programului ORA de NET. 

Activitatea a fost organizată 
de către elevii clasei a VIII-a C, 
coordonați de d-na profesoară 

Muraru Camelia. Activitatea 
propusă a fost foarte interesan-
tă și de actualitate, elevii 
simțindu-se în largul lor, căci 
au discutat deschis despre ceea 
ce ei numesc „un mod plăcut de 
a petrece timpul liber” adică, 
despre folosirea  Internetului. 

La această activitate au par-
ticipat profesori diriginți, elevi 
din clasele a IV-a A, a V-a A și 
a VI-a A, părinți, doamnele di-

rector Prof. Cosma Adina și 
prof. Conț Laura, d-na psiholog 
școlar Fereștean Tania, precum 
și d-na Doina Konta, formator 
CCC Maramureș, formator curs 
„Folosirea utilă, creativă și si-
gură a Internetului”. 

Pornind de la datele statistice 
prezentate ca și concluzii ale stu-
diului „Utilizarea Internetului de 
către copii și tineri”, prezentat pe 
site-ul www.oradenet.ro  elevii 
au dovedit un real interes, mai 
ales că s-au regăsit în acele date 
furnizate de studiu.  Teme  pre-
cum : „Vârsta medie la care copiii 
acesează Internetul”, „Câte ore 
stăm pe Internet ?”, „Câți copii 
utilizează rețelele de socializa-
re?”, „În ce scop folosim Inter-
netul?”, au stârnit discuții inte-
resante între participanți.  

Prof. Adina IOSIF 


