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13.12.2018 

M-am adaptat la stilul de viață american… 

rapid, schimbător… muncă enormă pentru a 

rezista… organizat, programat ca un robot cu 

agendă zilnică… spre a te menține la nivel… 

N-ai timp de pierdut timpul (!) 

Luptă permanentă și din ce în ce mai dură în 

fiecare domeniu de cercetare. Atacuri sub 

centură, pe care să le parezi…  

* 

Scriu în avion acum… Zborul 5984 din 

Albuquerque spre Dallas (Texas) cu American 

Airlines. 

* 

Era marți, cu două zile înainte de plecare spre 

Arabia Saudită…  
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Și n-aveam nici pașaportul, nici viza!  

Erau la Consulatul Saudit din Houston. 

La telefon vorbeai doar cu robotul, te trimitea 

dintr-o parte în alta… 

* 

Am rezolvat printr-o companie din Florida: 

RushMyTravelVisa.com.  

Îmi fusese de două ori returnată aplicația, ba 

tipărisem pe ambele părți ale foii, ba poza nu 

era prea bună… 

Și de fiecare dată răspundeam printr-un 

over-night service cu FedEx sau UPS… 

* 

Trăire tumultoasă, agitată, grăbită, nesigură… 

Și tot mai mult în gând, vorbind cu tine însuți.  

Viața noastră reală e mai mult… virtuală! 
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* 

În avionul Dallas-Madrid am nimerit lângă o 

studentă saudită în America, Fatwa, înscrisă la 

Universitatea din Oklahoma. Se întorcea în 

vacanță la Jeddah.  

Guvernul saudit trimite cu burse circa 55.000 

de studenți în Statele Unite. 

* 

Și guvernul saudit cumpără armament 

american de ultim răcnet în valoare de peste o 

sută miliarde de dolari - după cum a declarat 

Președintele Donald Trump la televiziune. 

* 

Arabia Saudită deține cea mai mare rezervă 

de petrol din lume, plus gaze naturale – de 

unde provine bogăția acestei țări. 
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* 

Jeddah (în engleză) nu-l găseam pe hartă în 

Larousse-ul francez– pentru că era ortografiat: 

Djedaa. În arabă: Jidda. 

* 

Fatwa mă învață arabă: 

Eiș esmik? = Cum te cheamă? 

Keif hálek? = Ce mai faci? 

Tamam = Bine 

Shukrām = Mulțumesc 

Haf on = Cu plăcere 

Huahed = Unu 

Itnen = Doi 

Tletza = Trei 

Râba = Patru 
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Hâmsa = Cinci 

Sitda = Șase 

Sabba = Șapte  

Tāmāniya = Opt 

Tâsa = Nouă 

Hashara = Zece 

Nem = Da 

La = Nu 

Jeid = Bun 

Jeid jâdăn = Foarte bine 

{Am redat transcrierea fonetică românească.} 

* 

După euforia primirii vizei saudite, mă simt 

eliberat de stresul extrem. O viză în care nu 

mai speram.  

Dintr-o dată un val de energie mă învăluie. 
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* 

Mă duc în Arabia Saudită ca Om de Afaceri! 
- pentru că nu se putea aplica pentru viză 

educațională sau turistică. Eu n-am făcut biznis 

în viața mea! Iar viza se obține numai cu 

invitație din partea unei instituții saudite! 



11 

* 

Fun în avion, discutând cu mexicana din 

dreapta, Lus, și bând vino rojo exaltați, și cu 

saudita Fatwa, din stânga, în zborul nocturn: 

nouă ore din Dallas până la Madrid. 

 

Ultimul traseu, Madrid - Jeddah, cu o 

compania aeriană saudită. 
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După aproape două zile și două nopți, am 

ajuns la destinație pe 15 decembrie. 

* 

În spatele avionului există un loc de rugăciuni 

pentru musulmani.  

Iar la aterizarea în Jeddah au început să cânte 

Talpia („Tot binele către tine”). 
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* 

Dacă nu întâmpini opoziție, înseamnă că nu 

ești pe drumul bun. Cu cât ai mai multă 

opoziție, cu atât drumul e mai important. 

 

M-au așteptat la Aeroportul Internațional 

„King Abdulaziz” din Jeddah, Conf. univ. dr. 

Mohammed Alshumrani (dreapta) și Prof. 

univ. dr. Cenap Ozel (stânga). Ultimul predase 

anterior la Universitatea din Izmir, Turcia.  
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Bucurie… am făcut poze împreună. Când ai 

colegi, prieteni, sau colaboratori care te-

așteaptă în străinătate, te simți în siguranță. 

 

Am fost cazat la Nabarees Hotels Groups, 

aproape de Universitatea King Abdulaziz, 

unde voi avea prezentarea neutrosofică 

săptămâna viitoare. 
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Am întrebat dacă pot ieși în pantaloni scurți 

pe stradă. Fiindcă… În site-ul Departamentului 

de Stat American se avertizau turiștii că 

vestimentația și tradițiile sunt stricte în Arabia 

Saudită. 

În oraș, da;  la Universitate, nu.  

 

De la fereastra camerei 608, la etajul șase, 

unde locuiesc, am o priveliște întinsă cât vezi 

cu ochii, de clădiri albe-gălbui, geometrice. 

 

 

 

 

 

 



16 

Iar prin fața hotelului trece Bulevardul 

Abdullah Suliman – o arteră largă de circulație. 

 

Am micul dejun între 7-10 dimineața, iar 

piscina e deschisă între 9-17.  

Hotel de confort mediu.  

Am înnoptat, la viața mea, prin sute de 

hoteluri și moteluri pe glob. 

* 
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Cu Mohammed Alshumrani. 

 

Îi zic lui Mohammed că îmbrăcat în costumul 

tradițional saudit [al zai alsaudi], cu manta 

albă (bisht sau thobe) lungă până la pământ, 

eșarfă (ghutran sau takia) roșiatică pe cap, 

susținută cu un cerc negru (agal) – arată ca un 

prinț. 

Zâmbește și răspunde:  

- Mâine, când vii la Universitate, o să vezi 

mulți… prinți! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iecIxS2DY9o&feature=youtu.be
http://fs.unm.edu/V/Smarandache-Alshumrani.MP4
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În camera hotelului, mi-arată recepționistul, 

există un covoraș (kabla) și un loc anume 

indicat unde să te rogi (salah). 
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* 

Am dat, cu autografe, câte un exemplar din 

ultima carte tipărită, „Neutrosophic Pers-

onality” (2018), lui Mohammed și Cenap, care 

fuseseră referenți. Iar la Biblioteca Universității 

King Abdulaziz trei cărți, pe hârtie: 

- α-Discounting Method for Multi-Criteria 

Decision Making (α-MCDM), 2015, în care am 

generalizat metoda lui T. L. Saaty, intitulată 

Analytical Hierarchy Process (AHP); 

- Neutrosophic Operational Research, vol. 1, 

2017, editat de Prof. Dr. F. Smarandache, Dr. 

Mohamed Abdel-Basset & Dr. Yongquan 

Zhou; 

- și Let's Flying by Wing / Mathematical 

Combinatorics & Smarandache Multi-Spaces, 

2017, de Prof. Dr. Linfan Mao.  
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Am discutat cu Mr. Ahmed M. Bugis, 

Director, și cu Dr. Nabil Abdullah Komsani, 

Decan privind Afacerile Bibliotecii. 

* 

Departamentul de Stat American (NOTAM 

Service) avertiza pe călătorii occidentali să fie 

foarte precauți, în special atacurilor posibile cu 

proiectile și prin drone în Arabia Saudită din 

partea rebelilor din Yemen. 

În orice țară mergi să vizitezi, trebuie să 

respecți legile acelor țări – îți plac sau nu. 

Legea Islamică are o interpretare Wahhabi 

strictă. Nu se admit critici la adresa Islamului.  

Consumul de alcool este pedepsit, iar femeile 

nu pot călători singure. 

Afișarea de obiecte ale altor religii nu se 

permite.  
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* 

Înveți de la fiecare națiune, cultură, și religie, 

câte ceva care să te călăuzească în viață. Cu 

cât mai multe cunoașteri căpătate, cu atât mai 

controversat devii! 

* 

Fondatorul Dinastiei Saudite, în centrul 

Arabiei (începând din Nejd), a fost 

Muhammed bin Saud în anul 1744. Iar prim 

rege al Arabiei Saudite, Abdulaziz Ibn Saud, 

părintele fondator al țării, care a reușit să 

reunească regatele Nejd și Hejaz într-un 

singur stat, pe 23 septembrie 1932, zi care a 

devenit sărbătoare națională. 

În sec. 19, lupta pentru dominație teritorială 

în Peninsula Arabică s-a dat între două familii 

puternice: Al Saud și Al Rachid. 
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* 

Cinci piloni, pe care fiecare musulman 

trebuie să-i respecte: 

— Există un singur (Dumne)Zeu și numai 

unul, Allah, iar Mohamed este Profetul său. 

— Să se roage. 

— Să dăruiască zaka (2,5% din venitul său); 

pentru cei bogați, zadaka (să dăruiască până 

la 1/3 din venitul lor). 

— Să postească la Ramadan. 

— Hajj: să meargă, dacă are posibilități, 

măcar o dată în viață la Mecca (în Arabia 

Saudită), unde s-a născut Profetul Mohamed. 

* 

Spre deosebire de Iisus Christos, considerat 

divin în religia creștină (singurul fiu al lui 
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Dumnezeu, conceput ca om în pântecele 

Virginei Maria), Profetul Mohamed este 

considerat pământean în religia islamică, dar 

cu viziuni divine. 

* 

 

Pe malul mării, în partea de vest a orașului 

Jeddah, bând cafea arăbească, de culoare … 

gălbuie, credeam că e vreun suc exotic, și 

mâncând curmale. 
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Soarele apune brusc în Marea Roșie… prind 

câteva instanțe video. 

 

Valurile se izbesc de mal, crabii au ieșit de 

sub pietre și se-ntind în lumina neoanelor.  

Orașul e un ciorchine aprins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_rBFwUOt9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b97Bx3mGgmI&feature=youtu.be
http://fs.unm.edu/V/MareaRosie-Jeddah.MP4
http://fs.unm.edu/V/ApusDeSoare-Jeddah.MP4
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Pe la cinci și ceva seara se aude hogea, 

chemând credincioșii la rugăciuni… 

* 

Al doilea ca mărime, după capital Riyadh, 

Jeddah este un port la Marea Roșie. 

* 

Deși au dreptul religios până la patru 

neveste, în rare cazuri un bărbat saudit are 

două neveste (când una e bolnavă, sau nu 

poate avea copii).  

În general, un bărbat are o singură nevastă. 

* 

Viață rapidă, n-am timp să respir, eveni-

mentele se succed tumultos unul după altul. 

Rămân în urmă cu jurnalul. 
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Mașinile au plăcile de înmatriculare în arabă 

și în engleză. 

În ultimul an s-a permis și femeilor saudite să 

conducă autovehicule. 

* 

Rochiile lungi până la glezne, negre, pe care 

le îmbracă femeile musulmane, se numesc 

abaya, iar pe cap poartă niqab sau hijab. 

* 
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Schimbat 1100$ la o rată de schimb: 1$ = 3,75 

riyals. 

* 

Trecut pe lângă Fântâna Arteziană King Fahd, 

lungă de 312 metri. 

 

Mohammed mă invită la Restaurantul Shami, 

cu mâncăruri arabe exotice din zona Golfului 

Persic (Arabic).  
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Îmi place să degust bucate cât mai variate: 

tabula, babaganugi, kebab preparat arăbește… 

* 

Guvernul Saudit trimite anual la studii 

(masterate și doctorate) zeci de mii de 

studenți, sponsorizați de stat, în special în 

Statele Unite și Marea Britanie, iar în ultimul 

timp și în Franța, Germania, și China. 
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Astfel, Mohammed Alshumrani și-a luat 

masteratul la Universitatea din Missouri, orașul 

Kansas (SUA), și doctoratul în topologie la 

Universitatea din Glasgow (Scoția). 

* 

Moscheea Al Shrbtli din centrul orașului. Mi 

se permite să intru înăuntru și să fac poze. 
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Orașul Vechi (Al-Balad), cu case din sec. 18. O 

moschee din sec. 7 și ruine din zidul de 

apărare al orașului din sec. 15-16. 

Cu Mohammed și Cenap mai vizităm Mall-ul 

Al Mahmel.  

Îmi aduc aminte din Maroc (1982-1984), 

„târg” se zicea „suk”, la fel și aici. 

 

Totul este nou în acest oraș! Arată ca scos din 

cutie. Modern, curat-lună. 
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Cunoscut pe Șeful Departamentului de 

Matematică, Prof. Dr. Marwan Kutbi, 

specializat în analiză complexă, și pe fostul șef, 

Prof. Dr. Hamid Alsulami, specializat în analiză 

reală. 
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Întâlnit pe Prof. Dr. S. Khalid Nauman, 

specialist în algebră abstractă (inele, module, 

categorii), și Prof. Dr. Abdul Latif (analiză 

funcțională). 
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* 

Duminica se lucrează în țările musulmane, iar 

ca zile libere în săptămână sunt vinerea și 

sâmbăta. Așa că astăzi, duminică 16 decembrie 

2018, am fost în campusul Universității King 

(Regele) Abdulaziz să fac cunoștință cu mai 

mulți profesori. 
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La Universitățile de Stat saudite, studenții nu 

plătesc tuition (taxe pe studii). Campusul este 

împărțit în două: clase pentru băieți și clase 

separate pentru fete. 

Mulți profesori universitari străini (din 

Europa, incluzând România, America, Asia) 

predau în Arabia Saudită, datorită salariilor 

ridicate și faptului că învățământul superior 

saudit se desfășoară în limba engleză. Și, 

interesant, profesorii cu pașapoarte americane 

sau occidentale sunt plătiți mai mult decât 

profesorii din celelalte țări. De exemplu, un 

profesor plin câștigă 50.000 riyals (aprox. 

13.300$/lună), iar un conferențiar 35.000 riyals 

(aprox. 9.300 $/lună), de 2-3 ori mai mult 

decât în State. Și până in 2018 nu plăteau taxe 

de loc, dar din 2018 plătesc taxe doar 5%. 
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17.12.2018 

În fiecare dimineață Mohammed mă duce la 

universitate, unde împreună cu Cenap 

discutăm articole pentru proiectul nostru de 

Topologie Neutrosofică, finanțat de KAU (King 

Abdulazziz University). 

* 

Învățământul saudit este gratuit la toate 

nivelele (cum era în socialism). 

Analog medicalul. 

* 

Făcut cunoștință cu Dr. Patrick Solé, de la 

Centre National de Recherches Scientifiques, 

din Paris, Franța, aflat ca profesor temporar, 

două luni pe an, cu un contract de cercetare în 

codificare / decodificare. 
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* 

Seara toți patru (Mohammed, Cenap, Patrick 

și eu) am cinat la Restaurantul turcesc Al 

Fairouz, din Jeddah. 

 

* 

Impresionant mi se pare Jeddah! Clădirile nu 

sunt doar moderne și supermoderne, dar și 

artistice – de o arhitectură variată. 
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Arterele rutiere oglindă, cu semne și marcaje 

ca-n State. Și-o curățenie desăvârșită. 

- Să vezi tu Dubai! exclamă Cenap. 

* 

Acum e iarnă în Jeddah, dar temperatura: 

între 23˚-30˚C! Vara, însă: o căldurăăă de te 

sufoci… până la 40˚C, plus umezeală. Ca-n 

cuptor. 

Seara, obosit, mă uit la televizor… Majoritatea 

canalelor în arabă. Încerc să înțeleg câte ceva. 
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 Salman bin Abdulaziz al Saud (dreapta) este 

regele Arabiei Saudite, iar Mohammad bin 

Salman (stânga) – prințul moștenitor. 

 

* 

Cenap glumește, că el are o prietenă 

„neutrosofică” = se iubesc și se urăsc reciproc, 

în același timp! 

Asemănător, un partizan într-un teritoriu 

ocupat de inamic, are un „caracter neutro-

sofic”: este văzut negativ (ca un criminal) de 

către inamic, și pozitiv (ca un erou) de către 

conaționali. 
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* 

Ori proverbul neutrosofic englezesc: un 

pahar este pe jumătate plin, ori pe jumătate 

gol (depinde cum vrei să-l privești): fie pozitiv 

(pe jumătate plin); fie negativ (pe jumătate 

gol). 

* 

Colaborarea cu dușmanul, în avantaj reciproc 

(de exemplu: schimbul de prizonieri între țările 

beligerante). 

Ori cel mai bun prieten care îți devine cel mai 

mare dușman! 

* 

Double standard (standard dublu): se aplică 

regulile la unii, dar nu la alții (!) Ori, la unii se 

aplică niște reguli, la alții altele. 
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18.12.2018 

Alt Restaurant, Boukhari din Jeddah. 

 

Stăm turcește, direct pe podea și mâncăm cu 

căușul palmei (fără linguri sau furculițe)… stil 

arab saudit. 

* 

În cafenele se poate fuma narghilea (în turcă 

și în araba din Egipt), sau șișa în araba saudită. 
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* 

Religia islamică s-a extins rapid, după 

moartea Profetului Mohamed, în Etiopia 

(sudul Peninsulei Iberice), nordul Africii, și în 

vestul Asiei (incluzând Pakistanul de astăzi), 

formând diverse califate: Rashidun (632-661), 

Umayyad (661-750), Abbasid (750-1517), și 

Fatimid (909-1171). Califatul a fost o formă de 

organizare comunitară (sau statală) musul-

mană, condusă de un calif. 

* 

În urma Războiului Yom Kippur, dintre Israel 

împotriva Egiptului și Siriei din anul 1973, 

Arabia Saudită, în timpul Regelui Faisal, a 

sabotat țările occidentale, deoarece acestea 

au sprijinit forțele izraelite – prețul petrolului 

astfel cvadruplându-se!  
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În prezent, nu există relații diplomatice între 

Israel și Țările Arabe (cu excepția Egiptului și 

Iordaniei). 

* 

 

Universitatea King Abdulaziz, ce poartă 

numele primului rege saudit, s-a înființat în 

anul 1967 prin suportul Regelui Faisal Bin 

Abdulaziz și al Ministerului Educației, Şeicul 

Hasan Bin Abdullah Al-Sheikl, având un număr 
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redus de studenți (30 de fete și 68 de băieți), 

dar ajungând astăzi la 82.000 de studenți. În 

1974, universitatea a devenit guvernamentală. 

Are reputație internațională, cu mulți 

profesori străini, predând și făcând cercetare 

aici. Cu departamente precum: Inginerie 

Nucleară, Inginerie Medicală, Științele Mării, 

Aviație, Mineralizare etc., care să țină pasul cu 

avansarea științifică accelerată de astăzi. 

* 

Imperiul Otoman stăpânea teritorii arabe, 

incluzând marea parte a Peninsulei Arabe la 

începutul sec. 20. Profitând de implicarea 

turcilor în Primul Război Mondial și instigați de 

britanici, arabii peninsulari conduși de Hussein 

bin Ali, s-au răsculat împotriva Imperiului 

Otoman, cerând independenţa.  
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Hussein bin Ali era șeriful Meccăi și vroia să 

creeze un stat arab unitar. Revolta arabă s-a 

desfășurat în perioada 1916-1918, dar a fost 

înăbușită de turci. Totuși, datorită înfrângerii 

otomane de către Aliați, arabii devin suverani 

pe teritoriul lor. 

* 

Cele mai mari rezerve de petrol din lume s-

au descoperit pe coasta Golfului Persic (în 

regiunea saudită Al-Ahsa) în anul 1938, iar în 

1941 extracția a început prin compania 

americană Aramco. Treptat, însă, saudiții au 

ajuns să controleze în totalitate rezervele lor 

de petrol (20% în 1972, 100% în 1980). Arabia 

Saudită este membră OPEC (din 1960). Bogăția 

petroliferă gigantică (și de gaze naturale) a 

dus la o rapidă modernizare și ultramoder-
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nizare saudită: tehnologică, științifică, educa-

țională. Profesori, cercetători, studenți, oameni 

de afaceri din toată lumea sunt atrași să vină 

în Arabia Saudită. 

Citadele impunătoare saudite, parcă-s din 

viitor, încât dacă mergi de aici într-o țară veche 

europeană e parcă te duci de la oraș la sat! 
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Miercuri, 21.12.2018 

Prezint seminarul „History of Neutrosophic 

Set and Logic and their Applications”, la 

Universitatea King Abdulaziz, din Jeddah, 

Arabia Saudită. 

Profesori de la Departamentele de 

Matematică și Statistică. 

Am început cu câteva expresii în arabă: 
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Salamo Walecum!  

As dija ii,  

Șucrăn lihhăvuricum le hada 

seminar fi neutrosofic. 

{h-ul pronunțat din gât (transcriere 

fonetică românească)}. 

[ Buna ziua! 

Dragi colegi,  

Vă mulțumesc pentru că ați venit să 

asistați la prezentarea mea 

neutrosofică. ] 

https://www.youtube.com/watch?v=bRL1rHACVvc&feature=youtu.be
http://fs.unm.edu/V/Prezentare2.MP4
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Am avut o conferențiere generală privind 

înființarea, evoluția și dezvoltarea logicii, 

mulțimii, probabilității și statisticii neutro-

sofice. 
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Dintre profesorii participanți: 

Mohammed Alshumrani 

Cenap Ozel 

Marwan Kutbi 

Abdurhmaan Heliel 

Abdulat Noor 

Naseer Shanzad 

Ahmed Alkedani 

Kallel Albasyouni 

Khaled Nauman 

Syed Moniuddine 

Adel Alahmadi 

Ateef Hobany 

Farahat Ali 

Malik Zaka Ullah 

Siraj Shehabaldeen 

Patrick Solé 

Ahmed Civik 
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Fouad Mallawi 

Raman Behl 

Muhamad Aslam. 

* 

La Restaurantul Kinda cu mâncare 

tradițională saudită: kabsa (orez cu carne de 

miel) și kunafa (budincă locală). 

* 

Universitatea King Saud, din Riyad, este cea 

mai mare universitate saudită, urmată de KAU. 

Alți cercetători neutrosofici din Jeddah: Dr. 

Muhamad Aslam și Dr. Mohammed 

Albasssam, de la Departamentul de Statistică, 

lucrând în statistica neutrosofică; și Dr. S.A. 

Albolwi, predând la campusul de fete, în 

Neutrosophic MCDM (Multi-Criteria-

Decision-Making). 
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* 

Mii de emigranți lucrând în Arabia saudită, 

din: Bangladesh, Pakistan, Filipine, Indonezia, 

Azerbaidjan, Turcia, India, Sri-Lanka, Nepal, 

Egipt, Yemen, Iordania, Siria, Palestina și din 

țări occidentale. 

* 

Pe Plaja Obhuc, la 35-40 km de centrul 

orașului Jeddah.  

Fac baie în Marea Roșie, doar scurt timp, 

deoarece s-a înnoptat și poliția nu ne dă voie 

să fim în apă pe întuneric.  

Plimbare pe faleză. 

* 

De ce călătoresc, de-aia aș mai călători. Prin 

aeroporturi mă simt ca acasă… 

 

 

 

 

 

 



52 

 

* 

Calendarul Al Hajri a început de la emigrarea 

profetului Mohammed din Mecca în Medina, 

anul 580 în Calendarul Gregorian. 

Calendarul Al Hajri se face după Lună, iar cel 

Gregorian după Soare. Dacă după Calendarul 

Gregorian, în prezent suntem în anul 2018, 

după Calendarul Al Hajri suntem în anul 2018 

- 580 = 1438. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vD5PygIAK6Y&feature=youtu.be
http://fs.unm.edu/V/Scalda-MareaRosie.MP4
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Profetul islamic Mohammed (571-632 d.C.) s-

a născut în localitatea Mecca, reușind să 

unească multe triburi arabe din Peninsula 

Arabă și să instaureze religia musulmană. A 

decedat în Medina. 

* 

Rege și Prim-Ministru al Arabiei saudite este 

Salman Al Saud, iar Prinț Moștenitor: 

Mohammed bin Salman. 

* 

Spre deosebire de țările nemusulmane, unde 

religia este separată de stat, în Arabia Saudită 

religia este parte din stat – prin lideri religioși 

și juriști religioși care intervin în decizii 

guvernamentale. Ulena este denumită în 
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arabă impunerea statală a normelor religioase 

în cadrul moralei sociale.  

Politicul (familia regală Al Saud) și religiosul 

(familia religioasă conducătoare Al ash-

Sheikh, descendentă din fondatorul Islamului 

Sunnit, Muhammad ibn Abd al-Wahhab din 

sec. 18) merg mână în mână. 

* 

Marea Roșie este renumită prin salinitatea 

ridicată a apei (4%), datorită cvasi-izolării 

(legată numai printr-o scurtă strâmtoare Bab 

el Mandeb la golful Aden cu Oceanul Indian în 

sud; iar în nord prin Golful Suez și vestitul 

Canal Suez cu Marea Mediterană) și puține 

izvoare nesemnificative curgând în Marea 

Roșie, plus câteva canale construite în Nord 

legând Nilul cu Golful Suez. 
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Marea Roșie s-a format, conform geologilor, 

în urma unei despicături între plăcile tectonice. 

 

Marea Roșie era denumită și Marea 

Erythraeană. 

Ecosistemul Mării Roșii este foarte divers și 

bogat în specii de plante și animale acvatice. 

Fundul mării, prea sărat, nu este favorabil 

organismelor. 
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Viețuiesc aici 200 specii de pești, dintre care 

42 de specii de pești trăiesc în ape adânci, 200 

de specii de corali, peste 40 de specii de 

rechini. 

 

Între 10-20% dintre specii sunt endemice 

(datorită semi-izolării mării). Denumirea de 

„mare roșie” provine fie de la florile roșii 

(denumirea latinească Trichodesmium Eryth-

raeum), care cresc aproape de suprafața apei; 
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sau din denumirile asiatice, pentru care 

punctul cardinal sud este considerat roșu, iar 

punctul cardinal nord era considerat negru (de 

exemplu Marea Neagră). 

* 

20.12.2018 

În Parcul Al Jamia, între hotel și Universitate, 

cu Mohammed. 

Plin de mame cu copii, triciclete, tonete cu 

răcoritoare… 

* 

28 de litere are alfabetul arăbesc. Dar se pun 

și diacritice (denumite taskil), deasupra și 

dedesubtul fiecărei litere, deci 28 3 = 84 

semne necesare pentru fonemele din limba 

arabă. 
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Jeddah, metropolă comercială de patru 

milioane de locuitori, continuă să fie poarta de 

intrare pentru pelerinii care sosesc pe mare și 

merg la Mecca pentru Hajj. 

* 

Vasco da Gama, explorator portughez, în 

anul 1497 d.C. ataca vase arabe în Marea Roșie 

și în Oceanul Indian. În urma bătăliei de la Diu, 

portughezii sunt respinși. 

* 

Revin de mai multe ori asupra jurnalului, 

adăugând sintagme și fragmente și indicând 

cu săgeți unde să fie introduse în text, tăind 

expresii, inserând pagini noi și renumerotând 

paginile (de pildă 2.1, 2.2, 2.3 etc. )… încât 

devine dificil de cules. 
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Apoi, re-corectez și după ce-am cules în 

WORD și chiar re-adaug sau re-șterg sau re-

ordonez fragmentele ca să fie mai bine legate. 

* 

Precum toate orașele-porturi, Jeddah a 

început prin a fi un cătun de pescari cu circa 

500 de ani î.C.  

Apoi, s-a dezvoltat în cadrul diferitelor 

califate {Rashidun (647-661), Umayyad (661-

750), Abbasid (750-876), Fatimid (969-1171)}, 

emirate  (Tulunids și Ikhshidid, 876-900; 935-

969), un sultanat, sau imperii {Ayyubid (1177-

1254), după ce Saladin – celebrul conducător 

musulman recucerește Ierusalimul în anul 1171 

(care fusese capturat de cruciați), Mamluk 

(1254-1517), și Otoman (1517-1916)}, din care a 

făcut parte.  
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* 

Din 1925, Jeddah a făcut parte din Regatul 

Arabiei Saudite, condus de Dinastia Al-Saud. 

* 

Celebrul oraș-sfânt Mecca (sau Makkah în 

arabă, în franceză La Mecque), locul sfânt de 

pelerinaj al musulmanilor din întreaga lume, se 

află numai la 70 de km de Jeddah, dar ca ne-

musulman, nu am voie să-l vizitez. M-ar fi 

atras… 

Mecca este denumirea englezească, dar în 

arabă se pronunță Makkah. Metropolă de 

două milioane de locuitori, Mecca primește 

anual 10-15 milioane de pelerini musulmani 

din toate țările, care vin pentru Hajj (rugăciune 

la locul sfânt, unde s-a născut Profetul 

Mohamed). 
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Pe glob numărul credincioșilor islamici se 

estimează la un miliard. Este religia care are 

cea mai înaltă rată de creștere datorită 

natalității sporite. 

Șerifii orașului au fost descendenți ai 

Profetului Mohamed. În 1925 Mecca a fost 

cucerită de Ibn Saud, care l-a integrat noului 

stat ce s-a numit începând din 1932 Arabia 

Saudită. 

Orașul a fost citat în Vechiul Testament și în 

Coran sub diverse denumiri. 

Profetul Mohamed a introdus monoteismul 

la triburile arabe, în anul 610 d.C., în urma 

revelațiilor divine primite în Peștera din Hira 

(Jabal al-Nor) – conform scriptelor 

musulmane. 

În acea perioadă, Mecca era oraș păgân 

condus de tribul Quraysh. Profetul Mahomed 
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făcea parte din fracțiunea Hashemiților. 

Persecutat de meccani, a emigrat cu 

musulmanii săi la Yathrib (Medina de astăzi) în 

anul 622, la 340 km distanță. În urma luptelor 

din Badr, Unud și Trench (627) între forțele 

Profetului Mohamed și Tribul Quraysh, apoi a 

Tratatului de Pace din Hudaybiyyah (628) și a 

Marșului victorios asupra Meccăi al forțelor 

musulmane din anul 630, orașul Mecca se 

predă și este islamizat, devenind cel mai sfânt 

oraș musulman, iar Profetul Mohamed lider de 

necontestat, care a reușit să unifice peninsula 

arabică. Totuși, Profetul Mohamed s-a retras la 

Medina, unde a decedat în anul 632. 

* 

Celălalt oraș-sfânt musulman, îl pot vizita, 

Medina (sau Madinah, sau Al Madinah - „Al” 
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fiind articolul în limba arabă, iar în franceză 

Médine) se află la 450 km de Jeddah. Pot 

ajunge cu avionul, trenul, sau autobuzul. 

 

 

20.12.2018 

Cu Dr. Cenap Ozel luăm autobuzul din Stația 

Aziziya, Jeddah, până la Medina, cinci ore și 

jumătate pe autostradă, de la ora zece seara 

până la trei și jumătate noaptea. 
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Cazați la Saeed Makki Hotel, din Medina, 

unde dormim patru inși în cameră, până la 

nouă dimineața.  

350 poze și câteva video făcute într-o singură 

zi pentru jurnalul saudit instantaneu, plus 

albumul foto, și schimbat două baterii plate la 

aparat. 

Moțăim în autobuz (mai bine veneam cu 

avionul din Jeddah, fiindcă pentru tren nu se 
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mai găseau bilete!), semi-dormit în hotel, apoi 

colindat toată ziua prin Medina. Autobuzul 

venit cu pelerini din Jeddah a oprit în Medina 

la Moscheea Quba, prima construită în vremea 

Profetului Mohamed, distrusă de două ori de 

fulger, respectiv de incendiu și reconstruită în 

anul 1987 de conducătorul egiptean Qaitbay. 

Eu și Cenap am băut câte un ceai fierbinte 

amestecat cu lapte, și-am cumpărat o rotulă 

de smochine. 

Medina, oraș sfânt musulman, are o 

populație de circa două milioane de locuitori, 

situat în regiunea Hejaz, din Arabia Saudită. 

Foarte curat. Ca întotdeauna, când introduci 

ceva nou (mai ales dacă-i total opus 

prezentului), oamenii sunt refractari, 

rămânând în rutina (inerția) trecutului și 

refuzând – uneori violent – noul. 
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La fel, Profetul Mohamed a întâmpinat 

neînțelegeri și respingerea contemporanilor 

din Mecca, orașul unde se născuse, și a trebuit 

să emigreze (Hijrah) în Medina, la 340 km 

depărtare, împreună cu credincioșii care-l 

urmau. 

Profetul Mohamed a avut o soție (Aisha), o 

fiică (Fatimah) și un nepot (Hassan). Am găsit 

multe transcrieri ale numelui său: Mohamed, 

Mohammed, Muhamed, Muhammed, 

Muhamad, Muhammad, Mohamad, 

Mohammad… din cauză că limba arabă 

conține foneme neexistente în alte limbi, iar 

istoriografii, relatând în limbi europene, au 

adaptat transcrierea arabă la limba lor și după 

înțelegerea lor (în turcă, de pildă, este denumit 

Mehmet).  
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Conform scriptelor, Profetul Mohamed a 

avut revelații divine (surahs) în Mecca și apoi 

în Medina, care-au constituit învățăturile și 

regulile Coranului. 

* 

Facem turul orașului (50 de riyals / persoană).  

 

Vizităm Muntele Uhud, unde s-a desfășurat a 

doua bătălie între musulmanii Profetului 

Mohamed și forțele orașului Mecca. 
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Alăturat este o livadă de curmale. 

Apoi, suntem duși la Moscheea Masjid al-

Qiblatain, unde Profetul Mohamed a primit o 

poruncă divină să mute capitala rugăciunilor 

de la Ierusalim la Mecca. 

 

Qiblatain are două Kibleh (părți în care te 

rogi: una pentru bărbați, și cealaltă pentru 

femei). 

Ultimul popas la Moscheea Hendek. 
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* 

Vizitat Moscheea Profetului Mohamed, având 

o cupolă mare și verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CtJLYv0kTCU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8peB5pNHY50&feature=youtu.be
http://fs.unm.edu/V/Porumbei-Medina.MP4
http://fs.unm.edu/V/Moschee-Medina.MP4
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Eram ins lângă ins ca stridiile, că nu puteam 

face fotografii decât în sus, la arabescurile 

murale laterale și candelabrele atârnate de 

tavan. 

 

Întregul interior impresionant din punct de 

vedere artistic. 

Există și un Cimitir în Medina, numit El-Bagi, 

unde sunt înmormântați membri ai familiei 

Profetului Mohamed. 
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* 

 

La Moscheea Nawabi, a doua ca mărime din 

lumea musulmană. Pelerini din zeci de țări 

veniți în Hajj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fkt-_Zvm84s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WK7opiFHZRs&feature=youtu.be
http://fs.unm.edu/V/MormantulProfetului-Medina.MP4
http://fs.unm.edu/V/Credinciosi-Medina.MP4
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Vreo sută sau două sute de mii de pioși – ca 

frunza și ca iarba.  

 

Moscheea e plină ochi. Platforma din jurul 

moscheii e plină ochi.  

Bărbat lângă bărbat într-o parte, femeie 

lângă femeie în altă parte.  

Grupuri din Indonezia, Filipine, Pakistan, 

Bangladesh… 

Hogea (khodda în arabică), predică în limba 

arabă.  

Este vineri, sărbătoare musulmană. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=th4LNtqgKSw&feature=youtu.be
http://fs.unm.edu/V/Peregrini-Medina.MP4
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Jumba salah, rugăciunea de vineri (cea mai 

importantă). Zăresc și un prinț regal însoțit de 

garda personală. 

Numele orașului Medina în vremea 

Profetului Mohamed era Yathrib. 

Cinci rugăciuni pe zi se fac: 

salah fajr (dimineața); 

salah zoohr (la prânz); 

salah asr (după masă); 

salah maghreb (seara); 

salah isha (noaptea). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lygXcFZ9g1o&feature=youtu.be
http://fs.unm.edu/V/Rugaciune-Medina.MP4
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* 

Culoarea albă simbolizează eternitatea 

pentru musulmani. 

* 

Există două feluri de rugăciuni musulmane: 

Hajj (când se merge în pelerinaj la Mecca ori 

Medina, și se îmbracă un halat alb înfășurat pe 

corp, numit ihram) și Umrah (rugăciunile 

obișnuite). 

La Mecca, monumentul sfânt, în jurul căruia 

se rotesc pelerinii, se numește kabaa (Casa lui 

Allah). 

* 

Cu Cenap la Restaurantul „Istanbul Shish 

Kebab” din Medina. Cenap este profesor de 

origine turcă. 
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La ora cinci, când se înserase, ne-am întors 

cu autobuzul la Jeddah. 

* 

22.12.2018 

Facem baie, eu și Cenap, în piscina Hotelului 

meu Al-Nabarees, de la etajul trei, în Jeddah. 

Apa limpede, dar rece. 
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În Aziziya Mall cu Dr. Muhamad Aslam și Dr. 

Khushnoor Khan, de la Departamentul de 

Statistică, Universitatea King Abdulaziz, la Bar 

BQ to Night, restaurant pakistanez. Muhamad 

și Khushnoor sunt de origine pakistaneză.  

Atât de drăguți, colegii mă duc pe la toate 

restaurantele că am început să iau în greutate! 

 

Super modern Complexul Comercial 

Aziziya… de sticlă! 
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* 

Fotbal saudit la televizor pe canalul 0219 KSA 

Sport 1, de calitate, pasionant, în viteză. 

Jucătorii au pe tricou reclama companiei 

aeriene saudite Etihad cu care am aterizat în 

Jeddah. În tribune sunt și femei îmbrăcate în 

abaya. 

 

26.12.2018 

Cupa Asiatică la Fotbal, pe același canal: 

Coreea de Sud-Arabia Saudită 3-4 (0-0, 0-0) 

după executarea loviturilor de la 11 metri. 

 

28.12.2018 

După două săptămâni saudite… o săptămână 

portugheză. 
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Cu compania greacă Aegean Airlines din 

Jeddah (Terminal Nord) în Atena, apoi în 

Lisabona. 

 

* 

Dr. Mohammed Alshumrani m-a întrebat: 

- Dacă rămâneai în România, ai mai fi putut 

introduce, dezvolta și răspândi la nivel 

internațional logica neutrosofică? 

 

… Este, de fapt, o întrebare pe care mi-am 

pus-o și eu de nenumărate ori… 
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Cartea de față este un fotovideojurnal instantaneu de călătorie în Arabia Saudită, în orașele 

Jeddah și Medina. Călătoria a fost prilejuită de invitația Universității King Abdulaziz, din Jeddah, 

de a susține seminarul „History of Neutrosophic Set and Logic and their Applications”, privind 

înființarea, evoluția și dezvoltarea logicii, mulțimii, probabilității și statisticii neutrosofice. 

 


