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يق��ف �ملز�رع �أجم��د �خلزعلي �أم��ام منزله 
يف �لديو�ني��ة يف جن��وب �لع��ر�ق، و��ضع��ا 
يديه عل��ى خا�رصتيه، وحمدق��ا بحزن يف 
�أر���ض �ضا�ضعة ورثها عن �أج��د�ده، �ضارت 
بور� نتيجة حظر �لدولة لزر�عة �لأرز ب�ضبب 

�جلفاف �ل�ضديد.
ه��ي �مل��رة �لأوىل �لت��ي ل��ن يتمك��ن فيه��ا 
�أرز  زر�ع��ة  م��ن  �ملو�ض��م  ه��ذ�  �خلزعل��ي 
"�لعنرب" �لأكرث �ضهرة يف �ملنطقة �جلنوبية 
م��ن �لعر�ق من��ذ قرون، و�ضمي به��ذ� �لإ�ضم 

لر�ئحته �مل�ضابهة للعنرب.

وكوفيت��ه  بجالبيت��ه  �خلزعل��ي  ويق��ول 
�أطي��ق �لنظ��ر �إىل  "ل  �لبي�ض��اء و�ل�ض��ود�ء 
�أر�ض��ي وتربته��ا ل تعان��ق �لعن��رب هك��ذ� 
�عتدنا منذ مئات �ل�ضنني حني كان �لأجد�د 

يزرعونها".
وميل��ك �خلزعلي م��ع �أبناء عمومت��ه قر�بة 
800 دومن زر�ع��ي )م��ا يق��ارب ملي��وين 
مرت مربع وف��ق مقايي�ض �لعر�ق(، يف قرية 
�أب��و ت��ن بناحية غما���ض غ��رب �لديو�نية، 
وت�ضمى �ضلبي��ة �أي خم�ض�ضة لزر�عة �لأرز، 
ويع��ود تاريخ ملكيته��ا �إىل زمن �لحتالل 

�لعثم��اين. و�أعلن��ت وز�رة �لزر�عة �لعر�قية 
�لأرز  زر�ع��ة  حظ��ر  حزير�ن/يوني��و  يف 
و�ل��ذرة وبع���ض �ملحا�ضيل �لأخ��رى �لتي 

حتتاج �إىل �لكثري من �ملياه.
وي�ض��ري مدي��ر ع��ام �لزر�ع��ة يف �لديو�ني��ة 
�ضف��اء �جلناب��ي �إىل �أن �خل�ض��ارة �ملالي��ة 
ملز�رع��ي �لأرز هوؤلء �لذي��ن يجنون ربحا 
يرت�وح بني 300 و400 �ألف دينار )240 
400 دولر( لل��دومن �لو�ح��د )2500  �إىل 

مرت مربع(، كبرية جد�.
ويوؤك��د �أن خ�ضارة حمافظ��ة �لديو�نية لهذ� 
�ملو�ضم ب�ضبب عدم زر�عة �لأرز، تقدر ب�50 

مليار دينار عر�قي )40 مليون دولر(.
وينتج �لعر�ق مئة �ألف طن من �لأرز �ضنويا، 
35 يف �ملئ��ة منه��ا �أرز �لعنرب �لذي يزرع 
�أكرث م��ن 70 يف �ملئة من��ه يف حمافظتي 

�لديو�نية و�لنجف �جلنوبيتني.
وي�ضّم��ي �لعر�قي��ون �أرز �لعن��رب ب�"�لتّم��ن 

�مللكي". ومّتن هو ��ضم �لأرز يف �لعر�ق.
ويو�ض��ح �خلزعلي �أن �لعن��رب �ضديق �لنهر، 
فهو "ي�ضقى من ماء نهر �لفر�ت �لعذب �لتي 
تعطي��ه ر�ئح��ة زكية ميك��ن �أن ت�ضّمها على 

بعد كيلومرت�ت عدة".
تب��د�أ زر�عة �لأرز م��ن 15 �أيار/مايو حتى 
�لأول م��ن متوز/يولي��و، وي�ضتم��ر �ملو�ض��م 
قر�ب��ة �ل�ضت��ة �أ�ضه��ر حت��ى �أو�خ��ر ت�رصي��ن 

�لأول/�أكتوبر.
ومن بني �آلف مز�رعي �لأرز يف �لديو�نية، 

267 منهم فقط يزرعون �لعنرب.
وتق��ع تلك �لأر��ض��ي �لزر�عي��ة على طريق 
�ملقد�ضت��ني،  و�لنج��ف  كرب��الء  مدينت��ي 
وبالتايل يق�ضد زو�ر �ل�ضيعة �ملتاجر خالل 
�ملنا�ضب��ات �لديني��ة ل�رص�ء ه��ذ� �لنوع من 

�لأرز.
�لزر�ع��ة  وز�رة  با�ض��م  �ملتح��دث  ويق��ول 
�لعر�قي��ة حمي��د �لنايف "و�ضع��ت �لوز�رة 
خطة ملو�ضم �ل�ضي��ف بو�قع مليون و400 
�لزر�عي��ة  �أل��ف دومن جلمي��ع �ملحا�ضي��ل 
�ل�ضيفية �ضمنها �ملحا�ضيل �لإ�ضرت�تيجية 

كالأرز و�لذرة".
لكنه يلف��ت �إىل �أن "وز�رة �مل��و�رد �ملائية 
�أبلغتن��ا بع��دم توف��ر �لكمي��ات �لكافية من 

�ملي��اه لهذه �ملحا�ضي��ل �ملهمة ب�ضبب �ضح 
�ملياه".

ويعي���ض �لعر�ق �لذي ي�ضم��ى "بالد ما بني 
�لنهرين" ملرور نه��ري دجلة و�لفر�ت فيه، 

�نخفا�ضا يف م�ضتوى �ملياه منذ �ضنو�ت.
 وله��ذ�، �أوع��زت �ل��وز�رة للمز�رع��ني بعدم 
زر�ع��ة �لأرز و�ل��ذرة �ل�ضف��ر�ء و�لبي�ض��اء 
و�لقطن و�ل�ضم�ض��م و�لدخن وزهرة �ل�ضم�ض. 
وتق��در �خلط��ة �ل�ضيفي��ة حالي��ا مب�ضاح��ة 
600 �أل��ف دومن ومتث��ل �أق��ل م��ن 50% 

م��ن �خلط��ة �ل�ضابق��ة، وخ�ض�ض��ت لزر�ع��ة 
�خل�رصو�ت وحما�ضي��ل �أخرى وتخ�ضي�ض 
ح�ض��ة مائي��ة لب�ضات��ني �لنخي��ل، بح�ض��ب 

�لنايف.
�ل��وزر�ء  رئي���ض  �أن  �ملتح��دث  ويو�ض��ح 
حيدر �لعب��ادي وعد بتعوي���ض �ملز�رعني، 
وخ�ضو�ضا مز�رعي �لأرز، كونهم يعتمدون 
عل��ى ه��ذه �لزر�ع��ة ب�ض��كل رئي�ض��ي، ك��ي 
ل تطاله��م خ�ضائ��ر مالي��ة. لك��ن �خلزعلي 
مت�ضائ��م حيال ذل��ك. ويق��ول "زر�عة �لأرز 

ُتعد �لدخل �لرئي�ضي ملز�رعي هذه �ملناطق، 
لك��ن بع��د �ملنع �لأخ��ري �ل��ذي �ضي�ضبب لنا 
ولعو�ئلن��ا خ�ضائ��ر كب��رية ورمب��ا ن�ضط��ر 
�إىل هج��رة �لزر�ع��ة بل حت��ى �ملدينة كون 

�أر��ضينا ل ميكن �أن يزرع فيها �إل �لأرز".
وي�ضي��ف "ل جنيد زر�عة حما�ضيل �أخرى. 
�لأرز،  زر�ع��ة  �ملز�رع��ني  بع���ض  ح��اول 
لك��ن وز�رة �ل��ري قام��ت برف��ع م�ضخ��ات 
�مل��اء �خلا�ض��ة به��م و�ضادر�ته��ا و�أتلفت 

�ملح�ضول".

أرز العنبر يختفي من تربة العراق هذا العام!
الجورنال – متابعة 

العراق يطلب من دول أطفال "داعش" لديه تسّلمهمخالف بين عشائر على "كوفي شوب" يعّطل الحياة في بغداد

الكتب المطبوعة انحسر بيعها بالعراق.. والقراء ليس لديهم وقت للمطالعة

�أ�ضبوع،  منذ  بغد�د  �لعا�ضمة  �رصقي  �أحياء  ت�ضهد 
�إىل نز�ع م�ضلح بني ع�ضريتي  خالفًا ع�ضائريًا تطور 
بتعطيل  �خل��الف  وت�ضبب  �لكبريتني.  وعكيل  دّر�ج 
وجميلة،  و�حلبيبية  �ل�ضدر  مدينة  �أحياء  يف  �حلياة 
ومنعو�  �لد�خلية،  �ضو�رعها  �لع�ضريتني  �أبناء  وقطع 

�ضيار�ت �ملو�طنني و�ل�رصطة �لعر�قية  من دخولها.
و�رصح �ملو�طن عالء �خل�ضيمي، تفا�ضيل �لنز�ع لفتًا 
�أحد  ��ضتغالل  �أر�د  در�ج،  ع�ضرية  �أبناء  "�أحد  �أن  �إىل 
�ملتنزهات �لعامة لفتح مقهى )كويف �ضوب( د�خله، 
رف�ض  )عكيل(  �لثانية  �لع�ضرية  �أبناء  �أح��د  �أن  �إل 
مو�ضحًا  �لعام"،  للمكان  ��ضتغالًل  و�عتربه  �لأم��ر 
يف  ق��اد  �ل�ضابني  ب��ني  ح�ضل  �ل��ذي  "�ل�ضجار  �أن 
�أبناء  �إىل بروز م�ضكلة كبرية، وهي ت�ضادم  �لنهاية 
�لع�ضريتني يف ما بينهم، و�أدى �لنز�ع �إىل مقتل عدد 

من �مل�ضلحني من �لطرفني".
�إح��دى  �ضيطرة  ُتظهر  ���ض��ور�ً  نا�ضطون،  وت���د�ول 
من  عدد  ومتكن  �ملق�ضود،  �ملتنزه  على  �لع�ضريتني 

"مطلوبًا  و�إع��الن��ه  مد�خله  �إغ��الق  من  �مل�ضلحني 
�أ�ضبح  �ملكان  �أن  �لعبارة  هذه  وتعني  ع�ضائريًا". 
مو�طنني،  م��وت  �إىل  �أدت  �لتي  �مل�ضكلة  يف  طرفًا 
وبالتايل فاإن �لع�ضرية �مُل�ضيطرة تتمتع ب�ضالحيات 
عليه  �ل�ضيطرة  �أو  �ملكان  �إغ��الق  �أب��رزه��ا  كثرية، 
�لعر�قيون  ي�ضميه  ما  وه��و  بالأ�ضلحة،  ق�ضفه  �أو 

ب�"�لدكة"، بح�ضب قانون �لقبائل �لنافذ.
�إن  �لعر�قية  �ل�رصطة  يف  �ضابط  قال  �ل�ضياق،  يف 
�لد�ئم يف  "�لع�ضائر تعطل �حلياة، من خالل نز�عها 
مناطق جتارية وحيوية يف �لعا�ضمة بغد�د"، م�ضري�ً 
وعكيل،  دّر�ج  ع�ضريتي  بني  �لأخري  "�لنز�ع  �أن  �إىل 
يف  و�ملتو�ضطة  �خلفيفة  �لأ�ضلحة  فيه  ��ضتخدمت 

منطقة �حلبيبية مبدينة �ل�ضدر".
�أن  ��ضمه،  ذك��ر  ع��دم  طلب  �ل��ذي  �ل�ضابط  و�أ���ض��اف 
�إىل مقتل �ضخ�ضني و�إ�ضابة  �أدى  �لع�ضائري  "�لنز�ع 
�أن  �إىل  لف��ت��ًا  متفاوتة"،  ب��ج��روح  �آخ��ري��ن  �ثنني 
�إىل  بالتقدم  تاأمرنا  �ملركزية مل  �لع�ضكرية  "�لقيادة 
�لأحياء �لتي ت�ضيطر عليها �لع�ضائر. ب�رص�حة، حتى 
لأن  نتدخل،  لن  فاإننا  بالتدخل،  �لقيادة  �أمرتنا  لو 
ولي�ض  �أخرى  كاأبناء ع�ضائر  �ضتعاملنا  �لع�ضائر  هذه 

�إن مل يقتلونا  �لأمن، هذ�  كقو�ت نظامية تريد ب�ضط 
يف �للحظة نف�ضها".

ومن خالل هذ� �لنز�ع وحو�دث �أخرى، يت�ضح حجم 
�لعر�قية،  �لعا�ضمة  به  متّر  �لذي  �لأمني  �لنفالت 
تثري  لالأ�ضلحة. يف حني  �لو��ضع  �لنت�ضار  ف�ضاًل عن 
ر�ضمية  ببيانات  ُتطلق  �لتي  �ل�ضيا�ضية  �ل��دع��و�ت 
�ضخرية  �لدينية  و�ملرجعيات  �لأح��ز�ب  مكاتب  من 
كالم  من  �أ�ضطر  خم�ضة  تتعدى  ل  كونها  �لعر�قيني، 
ُمكرر دون فائدة �أو تنفيذ قانون "ح�رص �ل�ضالح بيد 

�لدولة" �لذي �أقرته �حلكومة �لعر�قية منذ �ضنو�ت.
�ل�ضدر،  مقتدى  �ل�ضدري  �لتيار  زعيم  �أن  �إىل  ي�ضار 
بادر بهيكلة  "�رص�يا �ل�ضالم". وقال �ل�ضدر يف بيان 
�لعر�ق ومن منطلق  "تقدميا مل�ضالح  �أخري�ً:  �أ�ضدره 
تقوية �حلكومة �لعر�قية �لقادمة، �إن وجدت، وتقوية 
يلي:  ما  قررنا  �لأمنية،  و�لقو�ت  و�ل�رصطة  �جلي�ض 
هيكلة �رص�يا �ل�ضالم، و�إرجاع �لأ�ضلحة �لتي �ضلمتها 
�ل�ضيار�ت  منها  ل��الآل��ي��ات،  خطة  وو���ض��ع  �ل��دول��ة  
�آلية  "و�ضع  �إىل  د�ع��ي��ًا  �لأخرى"،  و�ملمتلكات 
�لإ���رص�ر  وعدم  �لر�ضمي  �ل�ضالح  لتخزين  �ضحيحة 

باملدنيني".

�أحمد  �خلارجية،  وز�رة  با�ضم  �ملتحدث  وقال 
�ل��ع��ر�ق  يف  �لبعثات  ك��ل  "نحث  حم��ج��وب: 
�نتهت  �لذين  من  رعاياهم  بت�ضلم  للمبادرة 
�ملحكومني  غري  �لأط��ف��ال  �أو  حمكومياتهم، 
�ضفار�ت  �أن بالده خاطبت  بجر�ئم"، مو�ضحا 
و�أذربيجان  و�أملانيا  كرو�ضيا  �ل��دول  بع�ض 
مدة  �نتهت  و�أح��د�ث  �أطفال  ��ضتالم  �أجل  من 
حملية  �إع��الم  و�ضائل  حمكومياتهم.ونقلت 
تت�ضم  عملنا  "طبيعة  �إن  قوله  حمجوب  عن 
د�ع�ض"،  عو�ئل  يف  و�لتمحي�ض  بالتدقيق 
تتوىل  بالوز�رة  �لقانونية  �لد�ئرة  �أن  مبينا 
مهمة ملف �لقا�رصين.  و�أ�ضاف "لي�ضت لدينا 
م�ضتمرون  لكننا  �لآن،  �إىل  ت�ضليم  عمليات 
بت�ضليم  ن��ق��وم  ول��ن  �ل����دول،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لت�ضليم  �ل�ضجون.  يف  �لقابعني  �لإرهابيني 
ي�ضمل فقط �لأبرياء و�خلارجني من �ل�ضجون". 
وقال م�ضدر حكومي �إن �لدعوة متثل ��ضتجابة 
لطلبات تقدمت بها بع�ض �لدول لت�ضلم متهمني 
بالإرهاب يقبعون يف �ل�ضجون �لعر�قية، و�أكد 
�مل�ضدر �لذي طلب �إخفاء هويته، �أن "�لأ�ضابيع 
�لعر�ق  بني  مكثفة  ح��و�ر�ت  �ضهدت  �ملا�ضية 
و�أطفال  ن�ضاء  نقل  ت�ضهيل  �أجل  من  ورو�ضيا 

ينتمون لتنظيم د�ع�ض �لإرهابي �إىل رو�ضيا".

وك�ضف �ل�ضهر �ملا�ضي عن م�ضاع رو�ضية تبذل 
�لعر�قية باملو�فقة على نقل  لإقناع �حلكومة 
�ل�ضجناء �لرو�ض �ملنتمني لتنظيم "د�ع�ض" �إىل 
هناك،  حمكومياتهم  �إكمال  �أجل  من  بالدهم 
�لربملان  يف  �لأمنية  �للجنة  ع�ضو  دف��ع  ما 
�إىل  وتوت،  �إ�ضكندر  وليته،  �ملنتهية  �لعر�قي 
"هوؤلء  �أن  موؤكد�  �لإرهابيني،  ت�ضليم  رف�ض 
ت�ضببو� بقتل �آلف �لعر�قيني، ويجب �أن ينالو� 

جز�ءهم �لعادل".
�جلامعة  يف  �لدولية  �لعالقات  �أ�ضتاذ  ويرى 
"تبادل  �أن  ح�ضني،  ف��ائ��ق  �مل�ضتن�رصية، 
�ضعب  �أم��ر  ورو�ضيا  �ل��ع��ر�ق  بني  �ملعتقلني 
ب�ضبب عدم وجود �تفاقية لتبادل �ل�ضجناء بني 
�لنوع  هذ�  من  �تفاق  "�أي  �أن  مبينا  �لبلدين"، 
دون  من  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضفقات  �ضمن  يندرج 

وجود غطاء د�ضتوري".
�إن  ووت�ض"  ر�يت�ض  "هيومن  منظمة  وقالت 
�أطفال  �ضد  مت�رصعة  �أجرى حماكمات  �لعر�ق 
مطالبة  �لإره��اب��ي،  "د�ع�ض"  تنظيم  ون�ضاء 
مع  تعامله  طريقة  بتغيري  �لعر�قي  �لق�ضاء 
بتهمة  �ملحتجزين  �لأجانب  و�لن�ضاء  �لأطفال 
بع�ض  �أن  �إىل  م�ضرية  �لتنظيم،  �إىل  �لنتماء 
�لن�ضاء تعر�ضن لأحكام و�ضلت �إىل �لإعد�م �أو 
�لأطفال  �ملوؤبد، كما حكم على بع�ض  �ل�ضجن 

بال�ضجن لت�ضع �ضنو�ت. 

قبل  مكتبته  بفتح  �بو ح�ضام  ماهر  بد�أ  حني 
عقدين من �لزمن، كان يبيع ما ي�ضل �ىل 40 
�ضبب ذلك هو حاجة  �ليوم، وكان  كتابًا يف 
�لب �ملادية �يام �حل�ضار �لقت�ضادي �لذي 
�ل�ضلبية  �ضيا�ضات �ضد�م ح�ضني  ب�ضبب  كانت 
جتاه �لعر�ق، ف�ضاًل عن حظر �لنظام كل �ضيء 

ل يعجبه.
طباعة  على  �نظارها  من  �لرقابة  خففت 
و�نتاج �لكتب بعد �لغزو �لمريكي �لذي �طاح 
و�ضار   ،2003 ع��ام  ح�ضني  �ضد�م  بنظام 
�لكرث  هو  �ل�ضهري  �ملتنبي  �لكتب  بيع  �ضارع 
�لرغم  على  �لي��ام  هذه  �لكتب  لبيع  رو�ج��ًا 
من �أن ح�ضام ل يبيع �ضوى بع�ض �لكتب يف 

متجره ب�ضارع �ملتنبي. 
حيث  دجلة،  �ضفاف  على  �ل��و�ق��ع  �ل�ضارع 
ع�رص�ت حمالت بيع �لكتب �لتي حتتوي على 
نقل  و�ضائط  ي�ضتخدمون  و��ضخا�ض  متاجر 
حظوظًا  كثريون  يعتربه  �لكتب،  لنقل  بد�ئية 

للمدينة. 
�زدهار�ً يف  �ل�ضوق  ت�ضهد   ،2003 ومنذ عام 
وقد  و�لنا�رصين  و�لكتب  �جلديدة  �ملتاجر 
تعافى من هجوم ب�ضيارٍة مفخخة �لتي طالته 
يف عام 2007 و��ضفر �حلادث عن مقتل 30 

�ضخ�ضًا
�لف��الم  �ضانعو  جمعة،  ي��وم  ك��ل  ي��ت��و�ف��د 
و�ل�ضحفيون  و�مل�رصحيون  و�ملو�ضيقيون 
متثال  من  بالقرب  يتجمعون  و�لر�ضامون، 
�ىل  ن�ضبة  �ُضمي  �لذي  �ل�ضارع  وهو  �ملتنبي، 

�ضاعر �لعرب �لكرب يف �لقرن �لعا�رص.
وحت�ّضن �من بغد�د منذ �حلرب �لطائفية �لتي 
لكن  و2007،   2006 عامي  بني  �رصبته 
�لعديد من �لنا�ض لديهم �حتياجات و�كرثهم 
�إحلاحًا من �لكتب. فاإن �لبقاء على قيد �حلياة 
من �مل�ضاعب �لقت�ضادية و�لت�ضخيم �لناجم 
و�رص�ء  �لنفط  لعائد�ت  �لعر�ق  خ�ضارة  عن 
تر�جع  يف  �ضاهمت  وهمية،  مولد�ت  عقود 

حال �لعر�ق.
مزدهرة.  �لع��م��ال  كانت   ،2003 ع��ام  يف 
�ملكون  متجره  يجل�ض يف  وهو  وقال ح�ضام 
و�لدين  �ل�ضيا�ضة  كتب  و�ضط  و�حد  غرفة  من 
و�لدر��ضات �لكادميية “متاجر �لكتب �جلديد 
و�ضار  �خل��ارج،  من  �لكتب  وجلبت  ظهرت 

�لنا�ض ل ميلكون �لوقت ل�رص�ء �لكتب”. 
�لر�ضوم  �رتفاع  �دى  ذل��ك،  �ىل  وبال�ضافة 
�لنفط  �نخفا�ض عائد�ت  لتعوي�ض  �جلمركية 
�لكتب وعدم  �لو�رد�ت من  تكلفة  �رتفاع  �ىل 
مما  �لعر�ق،  بحال  �لنتخابات  بعد  �ليقني 
�لكتب  بائع  ��ضماعيل  �حمد  بالعمال.  ��رص 

لي�ض  ي�ضرتون  �لذين  �ل�ضخا�ض  “عدد  يقول 
كان  ولطاملا  �لنتخابات”.  قبل  �نف�ضهم 
�ضارع �ملتنبي، مركًز� للحياة �لفكرية للعر�ق 
قوله:  يف  �لأدب���ي  �ملدينة  تقليد  ويلخ�ض 
.” "�لقاهرة تكتب وبريوت تطبع وبغد�د تقر�أ
و�نت�ضار  �حلديثة  �لتكنولوجيات  وب�ضبب 
�لكتاب،  �رص�ء  �نح�رص  �لنرتنت،  على  �لكتب 
على  ل�ضاعات  يت�ضفحون  ��ضخا�ض  فهناك 
بكب�ضة  ونتقلون  �حلديثة  �لكتب  �لنرتنت 
�لتي  �لعناوين  ويقر�أون  �ملكتبات  بني  زر 

يريدونها.
كتب  ب�ضخ  �لعر�قيون،  �لنا�رصون  ويقوم   
�ضيء  كل  يبيعون  �لكتب  بائعي  لكن  جديدة 
�لذي  بغد�د  ملتحف  �لإر�ضادية  �لكتب  من 
�ل�ضيوعية  و�لدعاية   2003 ع��ام  يف  نهب 
�لثمانينيات وتظهر  �ل�رصقية من  �أملانيا  من 
يف  �لأف�ضل  �ل��ع��ر�ق  �أي��ام  �مل�ضورة  �لكتب 

�ل�ضبعينيات.
زيارتني  يف  يتغري.  للقر�ء  �ل�ضخ�ضي  �مللف 
يرتدد  �ملتنبي  �لكتب  �ضوق  كان  �خريتني، 
عليه كبار �لقر�ء. فيما بالكاد يح�رص �ل�ضباب 
وي�رص  �لكتب.  ي�ضرتون  �و  ويحمل  �لندو�ت 
�ل�ضيد ح�ضام على �لبقاء يف عمله رغم تكبده 
"�إنه عمل غري جيد هذه  �خل�ضائر. قائاًل عنه 

�لأيام، لكني بب�ضاطة �أحب �لكتب".
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دعت وزارة اخلارجية 
العراقية، االربعاء، دول 
العامل اإىل املبادرة بطلب 
ت�سلم االأطفال واالأحداث 

الذين يحملون جن�سياتها من 
غري املدانني، اأو الذين اأكملوا 

حمكومياتهم، ويعي�سون 
ب�سورة غري �سرعية يف 

العراق. 


