samimi ve istikrarlı olmaya davet etti.
Tanrıverdi, Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı
Nihad Ebu Goş ile Filistinli gazetecilerden oluşan heyeti 28
Eylül günü TBMM'de kabul etti.
Heyeti kabulü sırasında konuşan Tanrıverdi, "Filistin'de olup
bitenlere, dünya biraz kaygısız davrandı. İsrail'in Gazzc'den
çekilmesi takdir edildi, ancak son günlerdeki saldırılar bizi
endişelendiriyor. Barış adımı atılırken tekrar saldırmanın
anlamı nedir? Samimi ve istikrarlı olmayan işler sonuç ver
mez; kavgayı, anarşiyi, terörü büyütür. İsrail'i, barış adına
samimi ve istikrarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Amerikan-Türk Konseyi İle Yemek
T B M M Başkanı Bülent Arınç, Türkiye'de bulunan
Amerikan-Türk Konseyi Derneği Başkanı Brend Scowcroft
ve beraberindeki heyete akşam yemeği verdi. T B M M
Mermerli Salonda verdiğin yemeğin başında bir konuşma
yapan Arınç, Mayıs ayında ABD'ye yaptıği ziyaret sırasında
Scowcroft ve arkadaşlarının şahsına ve beraberindeki heyete
yakın ilgi gösterdiğini hatırlatarak. "Sayın Scowcroft'un, o
ziyaretimizin çok verimli, yararlı geçmesinde katkıları
olmuştu. Bunu güzel bir hatıra olarak muhafaza ediyorum"
dedi.
Türkiye'nin Amerika'nın dostluğundan her zaman mem
nuniyet duyduğunun altını çizen Başkan Arınç, "AmerikanTürk Konseyi'nin Türkiye'deki muhatabı olan kuruluşun, bu
ilişkilerimizin güçlendirilmesinde çok önemli, yararlı
hizmetleri oluyor. Bunları şahsen biliyorum ve bu ilişkinin
daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum" diye konuş
tu.
T B M M Başkanı olarak ABD'ye ilk önemli ziyareti T B M M
Başkanı Bülent Arınç'm yaptığını belirten Amerikan-Türk
Konseyi Derneği Başkanı Scowcroft. soğuk savaş döne
minde ilişkilerin günümüzdeki boyutta karmaşık olmadığına
dikkat çekerek, "O günlerde karşılıklı alışveriş ve ilişki daha
kolaydı. Tek bir düşmanımız vardı. Düşmanımıza karşı ne
yapmamız gerektiğini hepimiz biliyorduk ve karşılıklı ortak
kararlar alıp hareket edebiliyorduk" dedi.
Irak Savaşı sürecinde Türkiye ile A B D arasında meydana
gelen görüş ayrılıkları nedeniyle Türkiye-Amerika ilişki
lerinin yönünün değiştiği yorumlarının yapıldığını hatırlatan
Scowcroft, "Bunun, iki dostun arasında kısa süreli bir şey
olduğu ortaya çıktı ve 50 senelik birlikteliğimizin, dostluğu
muzun devam ettiği ortaya çıktı" dedi.

İsrail'in, iç sorun ve siyasilerin aralarındaki rekabet nede
niyle Filistin'e saldırma yoluna gittiğini öne süren Filistin
Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Ebu Goş, "İsrail,
Filistin'de yapılacak seçimlere müdahale etmeye çalışıyor.
Başkalarının Filistin'in içişlerine karışmasına ve demok
rasiye müdahale etmesine karşıyız" dedi.
Ebu Goş, İsrail'in hızla yapımını sürdürdüğü duvarın, "Gazze'yi büyük bir zindana dönüştüreceğinden" endişe ettikleri
ni de sözlerine ekledi.

ABD'li Senato Üyeleri Meclis'te
ABD'nin California Eyaleti Senatosu üyeleri A B U y u m
Komisyonu'nu ziyaret etti. Amerikalı senato üyeleri AB
Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış'ı ziyaret etti.
Başkanvekili Ali Rıza Boynukahn ile komisyon üyeleri AK
Parti Batman Milletvekili Afif Demirkıran ve AK Parti
Aksaray Milletvekili Mehmet Ceylan'ın da hazır bulunduğu
23 Eylül günü yapılan görüşme basma kapalı yapıldı.

Irak Parlamento heyeti TBMM'de...
AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, Irak Ulusal
Uzlaşma Hareketi (El Vifak El Vatani) Başbakanı Salih
Muhammed Salih'i kabul etti. Parlamentonun tatil olmasının
ardından 12 Temmuz günü gerçekleşen ziyarete Irak
Parlamentosu'ndan 40 milletvekili katıldı.

Filistinli gazeteciler Ankara'da

Afgan Meclisine uzmanlık desteği

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Nihad Ebu
Goş ile Filistinli gazetecilerden oluşan heyeti kabul eden
Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı
Tanrıverdi, İsrail'i, barış adına samimi ve istikrarlı olmaya
davet etti.

18 Eylül 2005 genel seçimleri sonrasında yenilenen Afga
nistan Parlamentosu'nun idari hizmetlerini yürütecek me
murlara, T B M M ' d e mesleki eğitim verildi. 27 Ağustos'ta
Türkiye'ye gelerek çeşitli kurumlarda mesleki eğitimden
geçirilen Afgan Parlamentosu'nda görevli 15 memuru, 5-9
Eylül tarihleri arasında T B M M uzmanları eğitti.

T B M M Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu
Başkanı ve AK Parti Manisa
Milletvekili Hüseyin Tanrı
verdi, İsrail'i, barış adına
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