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We rarely hear the various political parties 
speaking in harmony such as we read today 
in the majority of the Lebanese newspapers 
and the TV stations.  
 
Thank to the benefits of the Maharishi 
National Yagya! 
 
Due the many positive articles today, we 
will brief to you here below some of the 
headlines  
 

نا نسمع خطابات األطراف السياسية قلما آ
المختلفة تتكلم بشكل متناغم مثلما قرأنا اليوم في 

  . غالبية الصحف اللبنانية
  

  !شكرًا لمنافع يغيا مهاريشي الوطنية
  

المقاالت اإليجابية سوف ندون لكم  ةلكن ولكثر
   بعض العناوين الرئيسية

   
Syria  
Syrian President Bashar al-Assad and 
Turkish Prime Minister Recep Tayyip 
Erdogan during a meeting in Aleppo, to 
make every possible effort to Lebanon's 
stability, security and prosperity.  
 

  سوريا
أّآد الرئيس السوري بشار األسد ورئيس الوزراء 

الترآي رجب طيب أردوغان خالل لقائهما في 
حلب على بذل آل جهد ممكن من أجل استقرار 

 .لبنان وأمنه وازدهاره
 

Future Movement 

MP Bahia Hariri, calls the Lebanese people 
to pray for the stability and integrity of 
Lebanon  
 

  تيار المستقبل 
النائب بهية الحريري تدعو اللبنانيين إلى الصالة 

  استقرار وسالمة لبنان والدعاء من أجل
 

Hezbollah  
The Deputy Chairman of the Executive 
Board in the "Hezbollah" Sheikh Nabil 
Kaouk said: This new government is an 
opportunity for the whole nation. We were 
always rejecting the exclusivity and 
revenge, and today will act on the same 
bases. We will not accept any revenge, we 
want the government to be an opportunity 
for the whole nation, Let there be 

  حزب اهللا
حزب "رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في 

هذه الحكومة الجديدة هي : الشيخ نبيل قاووق" اهللا
فرصة لكل الوطن ونحن آنا دوما نرفض 

على القاعدة  االستئثار والثأر، واليوم سنتعاطى
لن نقبل بثأر واستئثار، نريد للحكومة أن . عينها

تكون فرصة لكل الوطن، فلتكن هناك مشارآة 
وفعالية ألجل أن نواجه بشكل أقوى المشروع 



participation and effectiveness in order to 
face any conspiratorial project and to 
address the pressing issues of our people" 

 

التآمري األميرآي ونتصدى لمعالجة القضايا 
 ".الملحة لشعبنا الذي هو أشرف الناس وأعزهم

Kataeb Party 

The Minister of Social Affairs in the 
caretaker government Salim Sayegh 
assures: "The March 14 forces will remain in 
the heart of the resolution and the system 
in spite of disadvantages and where the 
freedom, dignity and joy, because the 
permanent project of March 14 is the 
project of dignity and accomplishment." 

He also called "Hezbollah" to "participate in 
the government, especially given that the 
experience are encouraging and they can 
protect the resistance through this 
participation,"  

He added: "Civil War is over, there should 
not be any fear, half of Lebanon will not be 
able to scares the other half and the 
confiscation of his decision, the people of 
Lebanon is capable of which is watching and 
will not accept that its free decision be 
forfeited, and his main concern today to 
save the entity and the system because 
every Lebanese citizen is great and where 
he is in world is characterized by its 
success"  

About the International Tribunal, said: "The 
Prime Minister Mikati gave us a big relief 
when pointed out that he had a solution to 
this issue, and our responsibility as 
Lebanese is not to be false witnesses, but to 
be active in our decisions."  

 

  الكتائب اللبنانية
أآد وزير الشؤون االجتماعية في حكومة 

 ١٤إن قوى "تصريف األعمال سليم الصايغ، 
لقرار والنظام رغم مساوئه آذار ستبقى في قلب ا

وحيثما تكون الحرية والكرامة والفرح، الن 
آذار الدائم هو مشروع الكرامة  ١٤مشروع 
  ". واالنجاز

  
المشارآة في الحكومة، "الى " حزب اهللا"آما دعا 

وخصوصا ان تجربتهم مشجعة وبإمكانهم حماية 
، مشددا على "المقاومة من خالل هذه المشارآة

قاومة ال يجب ان تكون على حساب ان حماية الم"
حماية لبنان، والجيش هو المسؤول عن حماية 

  ". السالح والسلم
  

الحرب األهلية ولت إلى غير رجعة، : "أضاف
فال وجوب للتخوف ولن يستطيع اي نصف من 
لبنان ان يخيف النصف األخر ويصادر قراره، 

فشعب لبنان قادر وهو موجود ويراقب ولن يقبل 
قراره الحر، وهمه اليوم إنقاذ الكيان بان يصادر 

والنظام الن اللبناني آبير وأينما حل في العالم 
  ". يتميز بنجاحه

  
لقد أراحنا الرئيس : "وعن المحكمة الدولية، قال

ميقاتي حين أشار إلى أن لديه حال لهذه المشكلة، 
ومسؤوليتنا آلبنانيين ال أن نكون شهود زور بل 

 ".اتناأن نكون فاعلين في قرار
 

  
 

 


