Arınç, Uluslararası Kadınlar Derneği Yönetici ve üyelerini kabul etti

Arınç: "Barış ve dostluk için kadın
derneklerinin etkin ve kapsamlı
çalışmalarına ihtiyaç var"
TBMM Başkanı Bülent Arınç,
Dünyamızda barış ve dost yaşamında oynamaları gereken
Aytül Gökçe başkanlığındaki luğun egemen olabilmesi için düzeyin altında olduğunu vur
Uluslararası Kadınlar Derneği özellikle kadın derneklerinin etkin gulayan Arınç, "Bu durumun,
yönetici ve üyeleri ile Ankara'da ve kapsamlı çalışmalarına ihtiyaç Türk kadınlarının siyasi yaşama
görev yapan yabancı misyon şef olduğunu düşünüyorum. Hepinizi gösterecekleri daha fazla ilgiyle
lerinin eşlerini 25 Şubat'ta TBMM bu ortak ruha sahip oluşunuzdan ileri dönemlerde olması gereken
Tören Salonunda kabul etti.
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Kadınlar Dernelent Arınç, Bülent Arınç, kadın derneklerinden, Meclisteki etkinliklere daha fazla katkı vermelerini istedi. ği'nin çalışmaları
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sında sağlanabilen dostluk bağ çağdaş hedefleri doğrultusunda, larını ifade eden Arınç, kadınlar
larının, karşılıklı takdir, anlayış, Türk kadını bugün, toplumun tüm dan da Meclis'teki etkinliklere
hoşgörü ve sevgi ile güçlendiril kesimlerinde, her meslek dalın katılmalarını ve katkıda bulun
mesi, uluslararasındaki ilişkilerin da, çeşitli uzmanlık alanlarında malarını istedi.
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