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Patria este înlăuntrul nostru şi o ducem cu noi peste ţări şi peste mări... Patria nu
este pământul pe care trăim din întâmplare.” (Barbu Delavrancea ) .
Revista ORIENT ROMȂNESC are drept obiectiv principal pǎstrarea și promovarea
patrimoniului cultural național, ȋn vederea afirmǎrii spiritualitǎții romậnești ȋn
regiunea Orientului Mijlociu. Promovarea culturii romậnești ȋn acest spațiu geografic
este importantǎ și necesarǎ pentru a face cunoscutǎ unicitatea și diversitatea
valorilor transmise de cultura și civilizația noastrǎ . Revista este un spațiu virtual
de întâlnire a românilor de pretutindeni cu limba maternă, cu arta, cu tradițiile,
cu moștenirea lor etnică sau cu orice alte valori culturale care le-ar putea oferi un
minim sens de apartenență la România.
Revista ORIENT ROMȂNESC promoveazǎ dialogul intercultural și educația,
schimburile de idei și valori ȋntre culturi.

Sărbătorile de iarnă prezintă momentele magice ce reunesc familiile în jurul unui simbol bradul de Crăciun!
Vă dorim ca magia colindelor să picure în suflete voastre armonie, înţelegere şi feeria Sfintelor
Sărbători.
Sufletul să vă vibreze de bucurie, iubirea să vă cuprindă, iar Colindul de Crăciun să vă aducă
lumină, belşug, fericire, împliniri, gânduri bune şi armonie deplină.
Un An Nou fericit şi plin de succese.
Crăciun Fericit tuturor! La Mulţi Ani!
LA MULŢI ANI 2021!

CULTURA ȘI TRADIȚIILE - CARTEA DE IDENTITATE A UNUI POPOR
Caseta redacționalǎ:
Redactor șef : Anca Cheaito (Liban)
Redactori:

Mirela Pintilie Jaber (Liban)
Diana Cǎlin(Liban)
Valeria Georgiana Nabbout (Liban)
Dr. Ali Cheaito (Romậnia)

Machetare computerizatǎ/ Graficǎ și design : Maha Abou Abdo El Halabi (Liban)
Editor on line: Diana Cǎlin (Liban)
Anca Cheaito (Liban)
“ORIENT ROMȂNESC” on line: www.orientromanesc.ro
Webdesign: Diana Cǎlin - Liban
Contact: Tel: +961 76 610072
Email: ancacheaito@gmail.com, orientromanesc@gmail.com
Publisher: Georges Farah - Middle East Printing Press
Email: mepp.lebanon@gmail.com
Tel: +961 3388359
Aceastǎ revistǎ a fost tipǎritǎ cu sprijinul Departamentul Romậnilor de Pretutindeni

www.dprp.gov.ro

Coperta: Valeria Georgiana Nabbout (Liban)
Asociația Romậnia Levant
ORIENT ROMȂNESC
www.orientromanesc.ro

cover orient fall-2020.indd 2

02-Nov-20 12:33:18 PM

