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Prepared statement for Maxwell Quqa, president of Sponsor Iraqi Children Foundation, for
10/4/09 press conference in Baghdad, Iraq:
[Tell story of your first trip to Iraqi orphanage.]
“There is much talk about “the new Iraq”…. How it’s being defined. It’s with great sadness that – based
on my trip to orphanages – the nation of Iraq is paralyzed to respond the orphan’s plight.
“The numbers are mind blowing and rarely make international headlines. The orphans continue to grow
up to be street beggars, criminals, prostitutes and the future is bleak. As any proud and emerging nation
knows, the well-being of its weakest citizen often defines that nation – not its strongest citizens.
“The participation of my group, SICF, and The Children’s Village is the first of what I hope is an
international response. It can happen! It is happening this week, and with the help of the global
community that believes that the future does belong to our children, the solution to the orphan crisis in
Iraq can be alleviated.
“The ramifications of the orphan crisis can be averted. And the future can be as bright as the smile on
the face of a happy, healthy and free Iraqi child.
“We are here to make it happen.”
<< >>
[Arabic version]
اقول قصة أول رحلة إلى دار األيتام العراقية.
 أطفال اليتامى4 قصة.
 األمة العراقية مشلولة--  استنادا إلى رحلتي إلى دور األيتام-- انھا بحزن كبير أن و. كيف أنه يجري تحديدھا...."ويكثر الحديث عن "العراق الجديد
 وااليتام سيستمر في الزيادة حتى يكون المتسولين في الشوارع. ونادرا ما تتصدر عناوين الصحف الدولية،  األرقام اعتبارھا تھب.للرد محنة األيتام
 وليس أقوى--  ورفاه المواطن بأضعف غالبا ما يحدد ھذه األمة،  ألن أي أمة فخورة والناشئة يعرف.والمجرمين والعاھرات والمستقبل قاتم
المواطنين.
، مشاركة فريق بلديSICF  وبمساعدة من المجتمع،  يمكن أن يحدث! ويحدث ھذا االسبوع. والسيرة الذاتية ھي أول ما آمل ھو رد فعل دولي،
 ويمكن أن تداعيات أزمة اليتامى يمكن. يمكن التخفيف من الحل ألزمة اليتامى في العراق، العالمي الذي يؤمن بأن المستقبل ال تنتمي إلى أطفالنا
 ويمكن أن يكون المستقبل مشرقا وواعدا كما االبتسامة على وجھه من سعيدة والطفل السليم والخطوط العراقية.تفاديھا.
نحن ھنا لتحقيق ذلك.

<< >>

