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Also today we read and hear from the 
press and TV stations, many calm and 
positive political speeches  even though the 
formation of the new Lebanese government 
is not known yet.  
 
Thank to the benefits of the Maharishi 
National Yagya! 

من الخطابات المتناغمة بالرغم واليوم أيضًا الكثير 
من أنه لم يحسم بعد شكل الحكومة اللبنانية المنوي 

  تشكيلها
  

  !شكرًا لمنافع يغيا مهاريشي الوطنية
   

   
Suleiman, Mikati confer a formula of 24 
ministers  
After meetings held away from the lights, and 
dealt with obstacles to the process of the 
formation of the new government, President 
Michel Suleiman and Prime Minister-designate 
Najib Mikati began Tuesday evening, a detailed 
review of the first draft of the composition of 
the Mikati government, which he hopes to 
accelerate the pace to see the light soon.  
 
I learned the newspaper "Al-Nahar," That 
Suleiman and Mikati discussed in their meeting 
Monday evening at the Baabda Palace a 
preliminary concept prepared by the Prime 
Minister-designate to an assortment of 24 
ministers to be distributed on the political 
parties that will participate in the government, 
and to the technocrats, without clarification on 
the nature of the distributions and ratios of this 
distribution. 

  وزيرًا ٢٤ من صيغة يتداوالن وميقاتي سليمان
 وتناولت األضواء من بعيدًا عقداها لقاءات اثر

 الحكومة تأليف عملية تعترض التي العقبات
 سليمان ميشال الجمهورية رئيس بدأ الجديدة،
 مساء ميقاتي نجيب المكلف الوزراء ورئيس
 للترآيبة أولى لمسودة تفصيلية مقاربة الثالثاء

 في اإلسراع في ميقاتي يأمل التي الحكومية
 .قريبًا النور لتبصر الخطى

 
 وميقاتي سليمان إن" النهار" صحيفة وعلمت
 بعبدا قصر في االثنين مساء اجتماعهما في تداوال
 لتشكيلة المكّلف الوزراء رئيس أعده أوليا تصورًا

 التي السياسية القوى على يتوزعون وزيرًا ٢٤ من
 أن غير من تكنوقراط، إلى الحكومة، في ستشارك
 آما التوزيع، هذا ونسب توزيعهم طبيعة تتضح
 .والحقائب لألسماء" جوجلة" جرت

 
Berri: My information confirms that things 
are going well. 

The Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri, 
agrees with the Prime minister designated to 
form the new government Najib Mikati, that 
the birth of government will take place this 

  ماشية األمور ان تؤآد معلوماتي: بري
 الرئيس مع بري نبيه النيابي المجلس رئيس يتفق

 على ميقاتي نجيب الجديدة الحكومة تشكيل المكلف
 . الجاري األسبوع ستتم والدتها أن
 



week. 

President Berri added: "My information 
confirms that things are going well and nothing 
hinders the formation Government, after the 
decision of the March 14 forces not 
participating in the Government, according to 
the discourse of the President of the Phalange 
Party President Amin Gemayel, even though I 
first noted his dialogue with President Mikati, 
and wished to end in agreement to enter into 
the government, but these powers are free to 
take their decision, and thus no longer justified 
to wait or delay as long as they set out their 
position"  

 تؤآد معلوماتي: "قطر من بري الرئيس وصرح
 تأليفها، يعيق شيء ال وأن ماشية األمور ان

 فيها المشارآةعدم  آذار ١٤ قوىفررت بعدما
 أمين الرئيس الكتائب حزب رئيس أعلنه ما بحسب
 بحواره نوه من أول آنت أنني رغم على الجميل

 اتفاق إلى ينتهي أن وتمنيت ميقاتي، الرئيس مع
 في حرة القوى هذه لكن الحكومة، في الدخول على

 أو لالنتظار مبرر من يعد لم وبالتالي موقفها،
 ".موقفها حددت أنها طالما التريث

 

Mikati: I am trying to form government 
satisfy everyone 

News from a circles close to the Prime Minister 
designate that he is expecting to form the 
government soon no later than the end of the 
week or early next week at the latest, he 
ensure that the conception under discussion 
include new faces, also includes the faces from 
the ancient caretaker government. 

Prime Minister Mikati avoid commitment to a 
specific date for the birth of his government, 
said on Tuesday evening, he "will not 
accelerate and will not make any none 
deliberate step and will not commit himself to a 
time limit." He said he is "seeking a formula for 
a government to satisfy everyone " 

 الجميع ترضي حكومية صيغة إلى اسعي: ميقاتي
 انه المكلف الوزراء رئيس من قريبة أوساط أبلغت

 نهاية أقصاها مهلة في الحكومة تولد ان يفترض
 تقدير، أبعد على المقبل األسبوع مطلع أو األسبوع
 وجوهًا يضم مناقشته الجارية التصور أن أآدت
 تصريف حكومة من قديمة وجوهًا يضم آما جديدة

 .األعمال
 

 لوالدة محدد موعد التزام ميقاتي الرئيس وحاذر
 لن" انه" النهار"لـ الثالثاء مساء وصرح حكومته،
 ولن مدروسة غير خطوة أي على يقدم ولن يسرع
 إلى يسعى" انه وأوضح". محددة مهلة نفسه يلزم

 ".األدنى بالحد وان الجميع ترضي حكومية صيغة
Mikati is now reviewing the names  
The office of Prime Minister-designate Mikati 
denied that he told that President Amin 
Gemayel, that the team of 8 March refuses the 
participation of the March 14 forces in the 
government, stressing that "the key factors to 
form a government are the role of President 
Michel Suleiman and, secondly, the authorities 
vested on the President of the government."  
 
and these sources added that "President Mikati 
is in phase reviewing the names now and 
hopes that the government will be formed 
within a week, and if necessary, further 
consultations may take more than that," 
emphasizing that Mikati insists that the 
President, Michel Suleiman has a good 
influence in the government, the president is to 
one who signs a decree of forming the 
government and he represent with the Prime 
Minister the political power of the country, and 
therefore the Prime Minister Mikati was keen on 
promoting the role of President of the Republic  

  اآلن األسماء جوجلة مرحلة في ميقاتي
 أبلغ ميقاتي يكون أن المكلف الرئيس أوساط نفت

 يرفض آذار ٨ فريق ان الجميل أمين الرئيس
 أن مؤآدة الحكومة، في آذار ١٤ قوى مشارآة

 دور هما الحكومة لتشكيل األساسيين العاملين"
 وثانيًا سليمان، ميشال الجمهورية رئيس

 ". الحكومة برئيس المناطة الصالحيات
 

 في هو ميقاتي الرئيس" وأضافت هذه المصادر
 تتشكل أن ويأمل اآلن األسماء جوجلة مرحلة
 من مزيدا األمر تطلب وإذا أسبوع، خالل الحكومة

 مشددة, "ذلك من أآثر تستغرق فقد المشاورات
 للرئيس يكون أن على مصّر ميقاتي أن على

 فالرئيس الحكومة، في وازن موقع سليمان ميشال
 رئيس مع ويشكل التشكيل مرسوم يوقع الذي هو

 الرئيس فإن وبالتالي السياسية، السلطة الحكومة
الجمهورية رئيس دور تعزيز على حريص ميقاتي




