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Irak Başbakanı Caferi,
Arınç Tarafından Çankaya
Köşkü'nde Kabul Edildi

Ankara'da temaslarda bulunan Irak Başbakanı
İbrahim Caferi, 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Vekili
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent
Arınç tarafından kabul edildi.
Kabulde herhangi bir açıklama yapılmazken, sadece
gazetecilere fotoğraf çekme imkânı tanındı.
Çankaya Köşkü'ndeki görüşmeye, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Türkiye'nin Irak
Özel Temsilcisi Büyükelçi Osman Korutürk de
katıldı.

Arınç, Batı Trakya Türkleri
Temsilcisi İlhan Ahmet'i
Kabul Etti

Arınç: "İslâm Ülkelerinin
Tüm Sivil Örgütleri Bir Çatı
Altında Toplanmalı"
TBMM Başkanı Bülent Arınç, İslâm ülkelerinin
tüm sivil örgütlerinin bir çatı altında
toplanmasını istedi.
Bülent Arınç, 30 Nisan'da "Uluslararası İslâm
Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı"nın
açılışında yaptığı konuş
mada, İslâmî geleneğin
insanî, hoşgörülü, ılımlı
ve çeşitliliğe saygı göste
ren özünden hareketle
oluşturacak ortak bir akıl
oluşturulmasını istedi.
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TBMM Başkanı Bülent Arınç, Yunanistan Parlamen
tosu Milletvekili ve Batı Trakya Türkleri Temsilcisi
İlhan Ahmet'i 4 Mayıs'ta kabul etti.
İlhan Ahmet'in, Yunanistan Parlamentosu'nda Batı
Trakya'daki Türk varlığının tek temsilcisi olduğunu
söyleyen Annç, kabulde yaptığı konuşmada, buradaki
Türkler'in durumu ile parlamentodaki çalışmaları
hakkında görüştüklerini bildirdi.
"Türk-Yunan dostluğunun fanatik taraftarıyım" diyen
İlhan Ahmet ise, iki devlet arasında var olan diyalo
gun daha da iyi olmasmı temenni ettiklerini bildirdi.

Arınç, ortak aklın, gerek Müslüman toplumları,
gerek tüm dünya insanlarını daha iyi bir yaşama ka
vuşturacak şartların oluşmasına
yardımcı olacağını söyledi.
"Değişen Dünyada Yeni Bir Vizyon Arayışı!' ko
nusunun ele alındığı toplantının İstanbul'da
yapılmasının önemli olduğunu söyleyen
Arınç, şöyle devam etti:
"Bu ortak aklın geliştirilmesinde bugünkü konfe
rans gibi etkinliklerin daha sık yapılması ve böylece
devletler düzeyinde yürütülen çalışmalara entelektüel
katkı sağlanması önemli bir rol oynayacaktır.
Sorunlarımızı samimi şekilde ve açık görüşlülükle
ele alırken, bir yandan idarecilerin, diğer yandan top
lumun çabalan arasında nasıl bir sinerji
oluşturulabileceği sorusunu da akılda tutmakta
fayda görüyorum. Bu bağlamda, daha istikrarlı, mü
reffeh, daha üretken ve daha hür bir toplumsal
düzene kavuşmak için gereklilik arz eden reform
konusunun da bu konferansta ağırlıklı bir yer tuta
cağına inanmaktayım."
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