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ه حفل أفتتاح محطة العامريه الفرعيه المسؤوله عن تقديم الخدمات العام         
 2008 حزيران   25 –قاطع المنصور في بغداد   

Ameriyah Public Works Substation 
Ribbon-Cutting Ceremony

Mansour District of Baghdad – 25 June 2008



 سيشهد أفتتاح مستشفى البصره لألطفال     2009عام 
Basrah Children’s Hospital

Opening in 2009



آليه عسكريه مصفحه طراز هامفي في    1000    قوات األمن العراقيه تحتفل بأنتقال    
2008 من حزيران    26 –موقع التاجي   

Iraqi Security Forces Celebrate the Transfer of 
1,000 Up-armored Humvees

Taji – 26 June 2008
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