Suudi Parlamenterlere
Dostluk Mesajı

Meclis Bülteni- Suudi Arabistan Şura Meclisi heyeti,
TBMM Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası
Dostluk Gurubu üyeleriyle görüştü. 29 Ocak'ta
TBMM Dışişleri Komisyonu toplantı salonunda ger
çekleşen görüşmede konuşan Türkiye-Suudi Ara
bistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı
ve Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan, Suudi yet
kilileri Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnu
niyeti dile getirdi.
İki ülke dostluk grubunun, Nisan 2004'te kuruldu
ğunu ve üye sayısının 57 olduğunu belirten Ceylan,
Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dostluk ve
kardeşlik bağlarının daha da pekişmesi açısından
bu tür üst düzey ziyaretlerin önemine dikkati çekti.
Ceylan, Suudi Arabistan'ın hem ikili, hem de bölge
sel sorunlar açısından işbirliği ve dayanışma içinde
olunacak en önemli ülkelerin başında geldiğini ifa
de ederek, iki ülke arasında tekstil, gemicilik, enerji,
elektronik ve tarım sektörlerinde işbirliğinin gelişti
rilmesi için gerekli potansiyelin bulunduğunu söy
ledi. Ziraat Bankasının Suudi Arabistan'da şube aç
mak için 2004 yılında başvuruda bulunduğunu, an
cak gereken iznin hala çıkmadığını dile getiren Cey
lan, "Ziraat Bankası şubesinin açılması için sizden
ricada bulunuyoruz" dedi.
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İsveçli Bakan
İnsan Hakları Komisyonu'nda
İsveç'in AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Cecilia
Malmström ve beraberindeki heyet, 30 Ocak'ta
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başka
nı Mehmet Elkatmış ile komisyon toplantı salonun
da bir araya geldi. İsveç'in AB İşlerinden Sorumlu
Bakanı Cecilia Malmström ve beraberindeki heyet,
aynı gün AB Uyum Komisyo
nu Başkanı Yaşar YakışT da zi
yaret etti.

EGEMENLİK KAYITSIZ

Armç'tan Pelosi'ye
Tebrik Mektubu
TBMM Başkam Bü
lent Armç ABD Temcilsiler Meclisi Baş
kanı Nancy Pelosi'yi
başkanlığa seçilme
sinden dolayı tebrik
etti. Armç, aynı şe
kilde ABD Temsilci
ler Meclisi Çoğunluk
lideri Steny Hoyer
ve ABD Senatosu
Çoğunluk Lideri
Harry Reid'e de teb
riklerini iletti. Başkan Armç'ın, Nancy Pelo
si'ye 18 Ocak'ta gönderdiği mektup şöyle:
"Saym Başkan

PELOSI,

TBMM Başkanı olarak, ABD
Temsilciler
Meclisi Başkanlığına seçilmenizden
ötürü si
zi tebrik ederim. Meclis Başkanlığı,
edindi
ğim tecrübeler ışığı altında, büyük
sorumlu
luk ve aynı zamanda büyük kişisel
mutluluk
veren bir görevdir.
Saym Başkan, bizler yalnızca bir unvan taşı
makla kalmayıp aynı zamanda müttefik ve
dostluk ilişkileri yüz yıl öncesine
dayanan
iki ülkenin yasama meclislerini
yönetmekte
yiz. Enerji güvenliğinin sağlanmasından
Bal
kanlarda güvenliğin korunmasına,
Afganis
tan'ın yeniden inşasından Tübnan'da
barışı
tesis etme çabalarına kadar birçok
önemli
konuda stratejik ortaklar olarak Türkiye ve
ABD birlikte hareket etmiştir. Bu dönem bo
yunca biz birbirimizi dost ve müttefik
olarak
nitelendirdik.
İsrail ile gelişmekte olan ilişki
lerimize ek olarak, Ortadoğu'daki
şiddete
çare bulabilmek için ülkenizle birlikte çalış
tık. Ülkeniz gibi biz de Irak'taki
sorunlara
kalıcı bir çözüm bulunmasından
yanayız.
Kongre'de görev yapacağınız süre boyunca
dostluğumuzun
güçlü kalacağına
inancım
sonsuzdur.
Bir kez daha, Temsilciler Meclisi
Başkanlığı
na seçilmenizden
dolayı en içten
tebriklerimi
sunuyor ve sizinle görüşmeyi
umuyorum."
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