
MULTIMULTI--NATIONAL FORCE NATIONAL FORCE –– IRAQIRAQ

 آيفن بريجنر   أللواء 
ي بأسم القوة المتعددة الجنسيات        الرسمناطقال

Major General Kevin Bergner
MNF – I Spokesman

المرشح لرتبة لواء بروآس باش      
قائد  فريق التدريب في قوة طيران قوات التحالف     

Major General (Sel.) Brooks Bash
Commander, Coalition Air Force 

Training Team

Operational UpdateOperational Update

 العراق   العراق  --متعددة الجنسيات      متعددة الجنسيات      الال    ةةالقو  القو  
   العمليات       العمليات      ايجاز ايجاز 

2008   حزيران حزيران1818
2008200818 June 18 June 

www.MNFwww.MNF--Iraq.comIraq.com



آمنه بطريقه االسلحه يصادرون العراقي الجيش جنود
2008  حزيران14  – بغداد في الرشيد غرب قاطع

Weapons Seized by Iraqi Army Soldiers
West Rashid Area of Baghdad – 14 June 2008



آمنه بطريقه االسلحه يصادرون العراقي الجيش جنود
2008  حزيران14  – بغداد في الرشيد غرب قاطع

Weapons Seized by Iraqi Army Soldiers 
West Rashid Area of Baghdad – 14 June 2008



آمنه بطريقه االسلحه يصادرون العراقي الجيش جنود
2008  حزيران14  – بغداد في الرشيد غرب قاطع

Weapons Seized by Iraqi Army Soldiers
West Rashid Area of Baghdad – 14 June 2008



آمنه بطريقه االسلحه يصادرون العراقي الجيش جنود
2008  حزيران14  – بغداد في الرشيد غرب قاطع

Weapons Seized by Iraqi Army Soldiers
West Rashid Area of Baghdad – 14 June 2008



الرساله لمستوصف الطبيه المستلزمات يوزعون العراقي الجيش جنود
2008  حزيران11  – البصره  محافظة في الحيانيه منطقة

Iraqi Army Soldiers Deliver Medical Supplies 
to the Ar Risaala Clinic 

Hayyaniyah Area of Basrah – 11 June 2008



المحليين المواطنين لمساعدة عراقيه طبيه مهام
2008  حزيران  12  – البصره محافظة في الزبير  منطقة في

Iraqi Medical Operations for Local Residents 
Az Zubayr Area of Basrah – 12 June 2008



 االسبوع نهاية عطلة خالل األولمبي الرشيد ملعب أفتتاح
2008  حزيران  14  – بغداد في الرشيد قاطع في

The Inaugural Weekend of the Rashid Soccer “Olympics”
Rashid Area of Baghdad – 14 June 2008



الجديدة بغداد منطقة في الترفيهي الجديده بغداد مسبح أفتتاح
2008  حزيران  7  – بغداد في

Re‐opening of the Baghdad al‐Jadida Community Pool
Baghdad al‐Jadida Area of Baghdad – 7 June 2008
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الطريق الرئيسي لمدينة العضاد           

احياء سكنية    









ّّأثارعجالت تقوم بسرقة النفط  
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تسرب النفط بالقرب      
من المطار  
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8/بناية قديمة تتواجد حولها عجالت مختلفة االنواع عدد     
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