T B M M Başkanı Şahin'i Ziyaret Eden L ü b n a n Başbakanı Hariri:

"LÜBNAN'IN TÜRKİYE YE
ŞÜKRAN BORCU VAR"
Ülkeler

ve halklar arasındaki ilişkilerin

olmasında parlamentolar arası

kalıcı

ilişkilerin

önemine işaret eden Şahin, " İki parlamento
arası ilişkiler arzu edilen noktada değildir,
ilişkiler

daha da geliştirilmelidir. Daha önce

ki Meclis Başkanımız
nan Meclis Başkanını

Koksal Toptan, Lüb
davet etmişti. Bende

bu daveti yineliyorum" diye konuştu.
Yapılan anlaşmaların ilişkileri
ğini söyleyen Harriri,

pekiştirece

vizesiz gidiş gelişlerin

sağlanmasının çok önemli olduğunu belirtti.
Tarımdan, sağlığa, bir çok değişik alanda
anlaşmalar imzalandığını hatırlatan

Harriri,

anlaşmaların dostluk ilişkileri de geliştirece
ğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Saad Harriri,

Başkanını davet etmişti. Bende bu daveti

alanda anlaşmalar imzalandığını hatırla

Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında

yineliyorum" diye konuştu.

tan Harriri, anlaşmaların dostluk ilişkileri
de geliştireceğini vurguladı.
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Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği ve yeni

Şahin tarafından kabul edildi. Harriri'yi

den mimarı sürecine katkılarını sürdür

TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duydu

meye devam edeceğini söyleyen Şahin,

ğunu ifade eden Başkan Şahin, Türkiye

sözlerine şöyle devam etti:

ve Lübnan'ın asırlara dayanan sosyal ve

"Türkiye, tarihsel bağlara sahip olduğu

kültürel bağlara sahip olduğunu belirtti.

Ortadoğu'daki gelişmelerden doğrudan

Harriri'nin ziyaretinin var olan ilişkileri

etkilenmekte ve barış için çaba sarf

daha da güçlendireceğini vurgulayan

etmektedir. Filistin sorununda, müzake

Türkiye'nin Lübnan'a her zaman destek
olduğunu hatırlatan Harriri, Türkiye'nin
hem 2006'daki savaşta hem de diğer zor
zamanlarda Lübnan'a yardımcı olduğu
nu belirterek teşekkür etti. Lübnan'ın
Türkiye'ye şükran borcu olduğunu söyle
yen Harriri, Lübnan'ın barışa önem verdi

Şahin, Lübnan'da yapılan son Milletvekili

reler sonucu elde edilebilecek çözümden

seçimlerini hatırlatarak, bunun Lübtfan

başka alternatif yoktur. Bölgenin istikrarı

için bir dönüm noktası olduğunu ifade

için Lübnan-Suriye arası ilişkiler önemli

etti. Son birkaç aydır geçirilen yoğun

dir. Türkiye'nin Lübnan'ın siyasi birliğine,

çalışma döneminin ardından, hükümetin

bağımsızlığına ve egemenliğine desteği

ülkelerinin, 2002'de söylemlerini ortaya

güvenoyu alarak görevine başlamasının

sürecektir."

koyduklarını dile getiren Harriri, "Şimdi

önemli olduğunu söyleyen Şahin, 7 Hazi

ğini ve Türkiye'nin de bu hususta önemli
bir rolü olduğunu söyledi.
Ortadoğu'daki barışa yönelik olarak, Arap

ye kadar İsrail'in buna karşı cevabı açık ve

rine ve hükümete başarılar diledi.

Anlaşmalara İlişkileri
Geliştiriyor

Ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerin

Lübnan Başbakanı Saad Harriri'de

değil, barış işlemiyle ilgileniyorlar. Barış

kalıcı olmasında parlamentolar arası

Lübnan-Türkiye arası ilişkilerin tarihi

çabalarımız, 2002'de ortaya atılan Arap

ilişkilerin önemine işaret eden Şahin, "

ilişkiler olduğunu vurguladı. Yapılan

Barış Girişimiyle görüldü. Türkiye'nin bu

İki parlamento arası ilişkiler arzu edilen

anlaşmaların ilişkileri pekiştireceğini

hususa ilişkin rolü çok önemlidir. İnşal

ran 2009'da göreve başlayan milletvekille

nettir. Biz barış üzerine yoğunlaşıyoruz,
barışa önem veriyoruz. Onlar ise barış

noktada değildir. İlişkiler daha da ge

söyleyen Harriri, vizesiz gidiş gelişlerin

lah Türkiye, İsrail'in bölgedeki bazı hu

liştirilmelidir. Daha önceki Meclis Baş

sağlanmasının çok önemli olduğunu

suslarını caydıracak bir çabası olacaktır"

kanımız Koksal Toptan, Lübnan Meclis

belirtti. Tarımdan, sağlığa, bir çok değişik

diye konuştu
Haber
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