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قوات االمن العراقية المدربة والمجهزة       
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مناطق تولي المسوولية للجيش العراقي   
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Iraqi Army Area of Responsibility
AUGUST 2006
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مناطق تولي المسوولية للجيش العراقي       
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WHO: 6th Iraqi Army Motorized Transportation 
Regiment 

WHAT: Transfer of Authority Ceremony
WHEN: 10 a.m., August 03, 2006
WHERE: Forward Operating Base Taji

SUMMARY:
• 6 IA MTR conducted a TOA ceremony with 6th Iraqi 

Army Division at FOB Taji.
• 6th IA commanding general attended the TOA 

ceremony, toured facilities, and met with his officers 
and Soldiers.

• The 6th Iraqi Army Division now has command and 
control of the 6th Motorized Transportation Regiment.

• For the last 11 months, the 4th Sustainment Brigade, 
4th Infantry Division provided mission support, force 
protection, and advice to the 6th IA MTR.

• The 6th MTR has demonstrated high standards and 
discipline in all missions from conducting supply 
convoys, as well as maintaining equipment readiness 
and supply accountability.

• The 6th MTR completed numerous missions in 
support of the IA and more than 34 independent 
missions in support of 6th IAD, transporting various 
classes of supply and vehicles.

• On July 18, the 6th IA MTR commander provided a 
capabilities brief to the 6th IA Deputy Commanding 
General as the final requirement prior to the TOA.

Transfer of Authority Ceremony
August 03, 2006



الكتيبة النقلية السادسة في الجيش العراقي    :  من 
 مراسيم نقل السلطة     :ماذا  
 2006 أب 3,  العاشرة صباحًا   :متى 
قاعدة العمليات المتقدمة في التاجي  : أين  

:االيجاز   
ع أجرت الكتيبة النقلية السادسة في الجيش العراقي مراسيم نقل السلطةم      •

.الفرقة السادسة في الجيش العراقي في قاعدة عمليات التاجي المتقدمة       
قي حضر مراسيم نقل السلطة القائد العام للفرقة السادسة في الجيش العرا         •

.وتجول في المؤسسات والتقى بضباطه وجنوده 
لكتيبة تتولى الفرقة السادسة في الجيش العراقي االن األمرة والسيطرة على ا    •

. النقلية السادسة 
فرقة المشاة    , قدم لواء االسناد الرابع  ,  الماضية   11وعلى مدى االشهر ال •

والمشورة الى الكتيبة النقلية السادسة في    , حماية القوة , الرابعة مهمات أسناد  
.الجيش العراقي    

من قدمت الكتيبة النقلية السادسة مستويات عالية وانضباط في آل المهام    •
.أرسال أرتال مؤن اضافة الى تأمين جاهزية المعدات ومسؤولية التجهيز     

وأآثر أآملت الكتيبة النقلية السادسة مهمات متعددة في دعم الجيش العراقي     •
 مهمة مستقلة في دعم الفرقة السادسة في الجيش العراقي حيث قامت      34من 

.بنقل أنواع مختلفة من المؤن والعجالت  
قدم قائد الكتليبة النقلية السادسة في الجيش العراقي أيجاز   ,  تموز 18بتاريخ •

 الجيش   عن القدرات واالحتياجات النهائية الى القائد العام المساعد في فرقة 
. العراقي السادسة قبل مراسيم نقل السلطة        

مراسم نقل السلطة  
2006 أب 3
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BAGHDAD: ISF Units Conducted Raid OP IVO 
Mansour & Kadamiyahy, 01 AUG 06, IOT 
Capture Death Squad Cell Member.                    
(2) Detained
BAGHDAD: CF Units Conducted a C&S IVO 
New Baghdad, 01 AUG 06, IOT Capture Death 
Squad Cell Member. (10) Detained
BAGHDAD: ISF Units Conducted Raid OP IVO 
Bayaa, 01 AUG 06, IOT Capture Death Squad 
Cell Member. (1) Detained 
BAGHDAD: ISF & CF Units Conducted Raid 
OP IVO AL SHULA, 03 AUG 06, IOT Capture 
Death Squad Cell Member. (2) Detained
BAGHDAD: ISF & CF Units Conducted Raid 
OP IVO SADR CITY, 03 AUG 06, IOT Capture 
Death Squad Cell Member. NSTR
BAGHDAD: CF Conducted Raid OP IVO 
Rusafa, 02 AUG 06, IOT Capture IED Cell And 
Death Squad Cell Members. (2) Detained
BAGHDAD: ISF & CF Units conducted Raid OP
IVO Ghubaben, 06 AUG 06, IOT Capture Death 
Squad Cell Members. (1) Detained
BAGHDAD: ISF & CF Units conducted Raid OP
IVO Mansour, 06 AUG 06, IOT Capture Death 
Squad Cell Members. (2) Detained
BAGHDAD: ISF & CF Units conducted Raid OP
IVO Yusufiyah, 06 AUG 06, IOT Capture Death 
Squad Cell Members. (4) Detained
BAGHDAD: ISF & CF Units conducted Raid OP
IVO Sadr City, 07 AUG 06, IOT Capture Death 
Squad Cell Members. (3) Detained, (1) CF WIA

1

Operations Against Death Squads
1-7 August, 2006
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قامت قوات االمن العراقية  بعملية دهم بالقرب من المنصور   :  بغداد-1
. واعتقلت عضو في خلية الموت2006 اب 1والكاظمية بتاريخ 
.تم اعتقال اثنين

قامت قوات التحالف بعملية تطويق وتفتيش في ضواحي بغداد :   بغداد-2
 اللقاء القبض على اعضاء في فرق 2006 اب 1الجديدة  بتاريخ 

10تم اعغتقال . الموت
قامت قوات االمن العراقية بمداهمة بالقرب من منطقة البياع :   بغداد-3

تم .  اللقاء القبض على اعضاء في فرق الموت 2006 اب 1بتاريخ 
اعتقال شخص واحد  

   بغداد  قامت وحدات من قوات االمن العراقية وقوات التحالف  بعملية -4
 اللقاء القبض على افراد في 2006 اب 3دهم في الشعلة بتاريخ   
تم اعتقال شخصين. خاليا في فرق الموت

قامت وحدات من قوات االمن العراقية وقوات التحالف  بعملية دهم  :  بغداد-5
 اللقاء القبض على افراد في 2006 اب 6في مدينة الصدر بتاريخ  
لم يتم القاء القبض على احد . خاليا في فرق الموت

 اب 2قامت قوات التحالف  بعملية دهم في الرصافة بتاريخ    :   بغداد -6
 اللقاء القبض على افراد في خاليا تقوم بهجمات بالعبوات   2006
تم اعتقال شخصين. الناسفة

قامت وحدات  من قوات التحالف  بعملية دهم في غوبابين بتاريخ  :   بغداد -7
تم .  اللقاء القبض على افراد في خاليا في فرق الموت 2006 اب 6

اعتقال شخص واحد  
قامت وحدات من قوات االمن العراقية وقوات التحالف  بعملية  :   بغداد -8

 اللقاء القبض على افراد في  2006 اب 6دهم في المنصور بتاريخ   
تم اعتقال شخصين. خاليا في فرق الموت

قامت وحدات من قوات االمن العراقية وقوات التحالف  بعملية  :   بغداد -9
 اللقاء القبض على افراد في 2006 اب 6دهم في اليوسفية بتاريخ   
تم اعتقال اربعة اشخاص  . خاليا في فرق الموت

قامت وحدات من قوات االمن العراقية وقوات التحالف  بعملية  :   بغداد -10
 اللقاء القبض على افراد  2006 اب 6دهم في مدينة الصدر بتاريخ   

تم اعتقال ثالثة اشخاص واصيب احد  . في خاليا في فرق الموت  
.افراد قوات التحالف

1

2006 اب 7-1 العمليات ضد فرق الموت من     
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قائد خلية عضو في الخلية
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WHO: Company C, 3rd Battalion, 67th 
Armor Regiment

WHAT: Attempted Kidnapping
WHEN: 9:21 a.m., July 31, 2006
WHERE: New Baghdad District (eastern 

Baghdad)

SUMMARY:
C/3-67AR reported an attempted 
kidnapping of one Iraqi national, who 
was later released.
Four Iraqi Police personnel were 
detained for the kidnapping and further 
questioning.

Attempted Kidnapping
July 31, 2006

IP uniform used in kidnapping
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67السرية  سي من الكتيبة الثالثة ، فوج المدرع             : من
محاولة اختطاف   : ماذا 
 2006 تموز 31 صباحًا يوم 9:21الساعة  : متى
بغداد الجديدة شرق بغداد      : اين

:ملخص

سي من الكتيبة الثالثة ، فوج المدرع             اوردت السرية -
 عن اختطاف مواطن عراقي الذي تم اطالق سراحه      67

الحقاً 
 تم اعتقال اربعة من الشرطة العراقية بسبب عملية            -

.االختطاف وليتم استجوابهم   

محاولة اختطاف
2006 تموز   31

IP uniform used in kidnapping



Attempted Kidnapping
August 06, 2006

WHO: 2nd Brigade, 9th Iraqi Army 
Division, and U.S. Military Training 
Team 

WHAT: Thwarted Attempted Kidnapping
WHEN: 6:40 p.m., August 06, 2006
WHERE: North of Baghdad near

Camp Taji

SUMMARY:
• When a silver Chevy Caprice, speeding 

toward a checkpoint, failed to stop, the 
IA Soldiers fired a warning shot

• After stopping the car, the Soldiers 
approached the vehicle. The driver and 
passenger explained they had an 
emergency and were en route to the 
hospital.  The Soldiers heard noises 
emerging from the trunk and directed 
the driver and passenger out of the car.

• Upon checking the trunk, they discovered a male, 
bound, beaten, and kidnapped.

• A thorough examination of the vehicle produced a 
Glock pistol with one magazine, 356.500 dinars, 
$30.00 U.S. dollars, numerous identification cards, 
and a cell phone—all of which were confiscated.

Kidnap 
Victim’s 
Home

Checkpoint

Tigris River



محاولة أختطاف         
2006 آب  6

وفريق تدريب  ، اللواء الثاني ، فرقة الجيش العراقي التاسعة         : المصدر  
 امريكي

احباط محاولة اختطاف    : الموضوع  
 2006 آب 6 صباحا ، 6:40: الزمان 
شمال بغداد ، قرب معسكر التاجي    : المكان  

: الموجز  
عندما اتجهت سيارة فضية من نوع شيفي آابرس من احدى نقاط  •

.التفتيشولم تتوقف ، فتح جنود الجيش العراقي النار آاشارة تحذير     
السائق واحد الرآاب قاال ان    . بعد ايقاف السيارة ، اقترب الجنود منها  •

سمع الجنود اصواتا  . لديهما حالة طارئة وهما في طريقهما الى المستشفى  
تأتي من صندوق السيارة  ، فوجهوا اوامرهم الى السائق والراآب      

. بالترجل من السيارة  
عند تفتيش صندوق السيارة ، وجدوا رجال مكبال وقد تعرض للضرب    •

.زتم اختطافه 
من خالل تفتيش السيلرة ، عثر على مسدس مع مخزن اطالقات ومبلغ     •

 دوالر امريكي والعديد من الهويات وجهاز  300 دينار و 356.500
. تلفون خليوي تمت مصادرتها جميعا 

منزل الضحية   
المختطف  

نقطة تفتيش    

Tigris River



WHO: 1st Battalion, 1st Brigade, 6th Iraqi 
Army Division

WHAT: Discovered Improvised Explosive 
Device

WHEN: 5:10 p.m., August 01, 2006
WHERE: Mansour District in Western 

Baghdad

SUMMARY:
• Iraqi citizens approached the 1/1/6IA and 

claimed three men were carrying dome 
bags into a mosque currently under 
construction.

• Upon entering the mosque, the 1/1/6IA 
discovered (3) IEDs and called for EOD 
support

• One of the IEDs was an 122mm artillery 
shell connected to an electronic device. 
The other two IEDs were VS22 mines 
connected together. 

• Later in the evening, the 122mm artillery 
shell detonated with no casualties or 
damage.

• The EOD team entered and diffused the 
two VS22 mines, which were transported 
to forward operating base and destroyed.

Discovered IED in Mansour
August 01, 2006

Discovered IED Site



الكتيبة االولى، اللواء االول للفرقة السادسة للجيش                : من
العراقي   

اآتشاف عبوة ناسفة   : ماذا 
 2006 اب 1 مساًء في 5:10الساعة  : متى
منطقة المنصور غرب بغداد    :  اين

:ملخص
اتصل المواطنون العراقيون بالجيش العراقي وادعوا ان              •

ثالثة اشخاص يحملون  اآياس دخلوا الى مسجد قيد      
. االنشاء 

وبعد الدخول الى المسجد، اآتشف الجيش العراقي ثالثة            •
.عبوات ناسفة وطلبوا مساعدة خبراء المتفجرات    

آانت احدى العبوات الناسفة عبارة عن قذيفة مدفعية عيار            •
اما االثنين االخريات        .   ملم مربوطة بجهاز آهربائي     122

. عن لغمين مربوطين معاً     
 وفي وقت الحق في المساء  انفجرت قذيفة المدفعية عيار        •

.  ملم دون وقوع اصابات او اضرار      122
 قام فريق خبراء المتفجرات بابطال مفعول العبوتين            •

االخريين  وتم نقلها الى قاعد العمليات االمامية وتم                 
. تدميرها 

العثور على عبوة ناسفة في منطقة المنصور       
2006 اب  1

موقع اآتشاف العبوة الناسفة     



WHO: Iraqi Police
WHAT: Reaction to Indirect Fire
WHEN: 2:40 p.m., August 01, 2006
WHERE: Karradah District (eastern 

Baghdad)

SUMMARY
Reports received of a possible rocket 
launch site in the Karradah District; the 
4-320th Field Artillery and 519th 
Military Police investigated.
Launch tube and rockets discovered at 
the site
Iraqi Police cordoned the area to 
secure for EOD support.
Operations yielded (6) Katyusha
rockets with cell phone timer and the 
launching tube.
There were no casualties or damage

Area rockets 
discovered

Discovered Rockets
August 01, 2006



الشرطة العراقية     : من
الرد على مصدر نار غير مباشر         : ماذا 
 2006 اب 1 بعد الظهر في  2:40: متى
منطقة الكرادة شرق بغداد      :   اين

:ملخص
تم استالم تقارير عن  موقع الطالق الصواريخ في           •

 519منطقة الكرادة وقامت الشرطة العسكرية       
.  بالتحقق من ذلك  320ومدفعية الميدان     

.  تم العثور على ماسورة اطالق وصواريخ في المكان            •
 صواريخ آاتيوشا مع هاتف خلوي       6 تم العثور على       •

. وجهاز توقيت وماسورة اطالق 
لم تحدث اصابات او اضرار       •

Area rockets 
discovered

الصواريخ التي تم العثور عليها      
 2006 اب  1



Initial IED Found

WHO: 2nd Brigade Combat Team, 
101st Airborne Division—Multi-
National Division-Baghdad

WHAT: Engagement of IED Emplacers
WHEN: 5:37 p.m., August 03, 2006
WHERE: Near Yusufiyah

SUMMARY:
• At 2:10 a.m., the 2/101 Route 

Clearance Team discovered an 
improved explosive device. The IED, 
found on the north side of the road, 
comprised (2) 130mm rounds.

• A controlled detonation was 
completed, and 1-502 Infantry 
established a position to watch the IED 
site.

• 1/502 then later confirmed and 
engaged (4) terrorists emplacing an 
IED.

• (2) anti-Iraqi Forces were killed in 
action and the other two fled to the 
north.

Engagement of IED Emplacers
August 03, 2006



موقع  العثور على العبوة       
الناسفة االولى   

 المحمولة 101 الفرقة -فريق اللواء القتالي الثاني  : من
 بغداد- الفرقة المتعددة الجنسيات -جواً 
اشتباك مع اشخاص يقومون بزرع العبوات : ماذا

الناسفة
 2006 اب 3 مساًء في 5:37الساعة : متى
قرب اليوسفية: اين

:ملخص
  اآتشف افراد الفرقة المتعددة 2:10في الساعة •

تم العثور على العبوة الناسفة . الجنسيات عبوة ناسفة
في الجانب الشمالي من الشارع وهي مكونة من   

. ملم133قذيفتين عيار 
تم القيام بتفجير تحت السيطرة وتم اتخاذ موقع في   •

.المكان لمراقبة مكان العبوة الناسفة
اشتبك الجنود الحقًا مع اربعة ارهابين يقومون بزرع  •

عبوة ناسفة  
قتل اثنين من القوة المعادية وهرب االثنين االخرين  •

.شماًال

اشتباك مع من يقومون بزرع العبوات الناسفة   
2006 اب 3



MB 432 791

WHO: 6th Brigade, 2nd National Police 
Division and 2-506 Infantry

WHAT: Operation SIKA // 2-506 Inf (-) outer 
cordon to prevent terrorists from interfering 
with or escaping from the 6/2 NP cordon and 
knock  

WHEN: 5:25 a.m., July 29, 2006
WHERE: Doura District (south Baghdad)

SUMMARY: 
• During an early-morning operation, 6/2 NP 

detained a suspected terrorist and 
discovered a weapons cache.

• House 11 yielded two hand grenades.
• House 10 yielded a suspected terrorist.
• House 34 was abandoned and yielded two 

Iraqi Army uniforms.
• House 37 yielded terrorist propaganda, 

electronic components, video cassettes, and 
CDs.

Results:
• (1) Detainee
• (38) AK-47s (hand receipts)
• (1) Shotgun (hand receipt)
• (2) Hand grenades
• (2) IA uniforms

Operation SIKA
July 29, 2006
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MB 432 791

اللواء السادس ،فرقة الشرطة الوطنية الثانية ، الكتيبة   : المصدر 
506الثانية من فوج المشاة  

عملية سيكا للتطويق الخارجي للكتيبة الثانية من فوج  : الموضوع 
 لمنع األرهابيين من التدخل او الهروب من عملية  506المشاة 

. التطويق والضرب للواء السادس من فرقة الشرطة الثانية  
 2006  تموز 29 صباحا ، 5:25: الزمان 
منطقة الدورة ، جنوب بغداد : المكان 

:الموجز  
خالل عملية مبكرة ، اعتقل اللواء السادس ،فرقة الشرطة الوطنية           •

الثانية  ارهابيا مشتبه به واآتشفت مخبا لألسلحة   
 على رمانتين يدويتين   11عثر في المنزل رقم •
10اعتقال ارهابي مشتبه به في المنزل رقم •
 آان مهجورا وعثر فيه على بدلتين للجيش العراقي     34المنزل رقم  •
 على منشورات معادية ومواد الكترونية        37عثر في المنزل رقم •

.واشرطة فيديو وهويات    
: النتائج  

اعتقال احد األشخاص•
 بندقية آالشنكوف  38وصوالت استالم   •
وصل استالم بندقية رشاشة   •
رمانتين يدويتين    •
بدلتين للجيش العراقي      •

علمية سيكا 
2006 تموز   29
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(1) Detainee

زي للجيش العراقي     



WHO: 2nd Battalion, 1st Brigade, 6th Iraqi Army 
Division

WHAT: Cordon and Search of the al-Haseneen
Mosque

WHEN: 10:35 p.m., August 06, 2006
WHERE: Al Mansour District in western Baghdad

SUMMARY:
• 2/1/6 IA led a raid at the al-Hassana‘n Mosque, 

detaining six individuals and discovering the 
following weapons cache:

– (4) PKCS
– (13) AK-47s
– (2) RPG launchers
– (3) RPG rounds
– (4) RPG fuses
– (5) 60mm mortar rounds
– (1) 60mm mortar tube
– (1) Box of mortar cartridges
– (1) Flare gun
– IED-making material, including cell phones, 

washer timers, blasting caps, a voltmeter, a 
large bundle of detonation chord, a CPU, TNT, 
assorted CD ROMS and paper leaflets for 
propaganda

• There were no casualties or damage

Cordon and Search at Al-Hassana’n Mosque
August 06, 2006

Raid Site



. الكتيبة الثانية ، اللواء األول ، فرقة الجيش العراقي السادسة             : المصدر  
.تطويق وتفتيش جامع الحسنين  : الموضوع  

 2006 آب  6 صباحا ، 10:35: الزمان 
منطقة المنصور غربي بغداد  : المكان  

:  الموجز  
ل ستة  الكتيبة الثانية ، اللواء األول ، فرقة الجيش العراقي السادسة تعتق          

:اشخاص وتعثر على األسلحة التالية  
BKC بنادق 4

 بندقية آالشنكوف 13
قاذفتي آر بي جي 
قذيفتي آر بي جي 

 صواعق آر بي جي4
 ملم60 قذائف هاون عيار 5

 ملم60سبطانة هاون عيار 
صندوق واحد لخراطيش هاون   

مسدس تنوير واحد
وجهاز خليوي وموقتات واغطية متفجرات مواد تصنيع العبوات الناسفة

NTوجهاز فولتميتر وسلك تفجير طويل ووحدة معالجة مرآزية ومواد    
واجهزة اقراص مدمجة وآراسات دعاية مضادة  

.لم تحصل خسائر او اضرار خالل العملية       

تطويق وتفتيش جامع الحسنين                
2006 آب  6

موقع المداهمة  



WHO: Iraqi Security and Coalition Forces
WHAT: Conducted a raid to capture a leader of a 

Shia illegal armed terrorist cell.
WHERE: As Shula, Baghdad
WHEN: 1 a.m., August 01, 2006 

SUMMARY:
• ISF and CF detained a suspected leader of a 

terrorist group in As Shula
• The member is a prime suspect of a death 

squad network suspected of various illegal acts, 
including improvised explosive device attacks 
against ISF and CF, torture, murder, 
intimidation, kidnappings, and assassinations.

• Information provided by recently detained 
persons led to the capture of this criminal.

Combined Security Forces Operation
August 01, 2006



 قوات االمن العراقية وقوات التحالف  :المصدر   
 تنفيذ عملية مداهمة العتقال قائد أحدى الخاليا الشيعية  :الموضوع  

المسلحة غير القانونية  
بغداد,  الشعلة     :المكان    
2006 أب 1الساعة الواحدة صباح  يوم   :  الزمان    

:الموجز  
أعتقلت قوات االمن العراقية وقوات التحالف قائد مشتبه به ألحدى  •

المجاميع االرهابية في منطقة الشعلة    
المعتقل هو أحد المشتبه بهم الرئيسيين من شبكة فرق الموت ويشتبه    •

في أن له عدة نشاطات غير قانونية عديدة بما في ذلك هجمات 
بالعبوات الناسفة ضد قوات االمن العراقية وقوات التحالف والتعذيب  

والقتل والترويع والخطف واالغتيال 
معلومات تم الحصول عليها من أشخاص تم اعتقالهم مؤخرا قادت الى  •

.اعتقال هذا المجرم   

علمية قوات االمن المشترآة  
2006 أب  1



WHO: Iraqi Security and Coalition Forces
WHAT: Combined operations to capture and detain 

target members of the Al Qaida In Iraq terrorist cell 
responsible for death squad activities and kidnappings

WHERE: Baghdad
WHEN: 1 a.m., August 01, 2006

SUMMARY:
• Detained target is a known AQI member and known 

associate of high-ranking AQI officials.
• Member provides security for attack operations against 

CF bases and has been known to personally conduct 
mortar attacks against the Baghdad International 
Airport, transporting improvised explosive devices, and 
rocket-propelled grenades

• Member is allegedly responsible of other illegal acts, 
including intimidation, murders and assassinations in 
Baghdad and is known associate of high-ranking AQIZ 
officials.

INVENTORY:
(1) Primary AQI member detained
(1) AK-47
(1) .38 revolver and multiple ID cards

Combined Security Forces Operation
August 01, 2006



 قوات االمن العراقية وقوات التحالف :المصدر  
 عمليات مشترآة أللقاء القبض على عناصر مطلوبة من خلية القاعدة :الموضوع    

افاالرهابية في العراق والمسؤولة عن نشاطات فرق الموت وعمليات االختط
 بغداد :المكان    
2006 اب 1 الساعة الواحدة صباح يوم :الزمان   

:الموجز  
هم  الهدف المعتقل هو عنصر معروف في تنظيم القاعدة في العراق و مرافق م   •

لمسؤولين آبار في تنظيم القاعدة 
ذ يقوم بتأمين الحماية للهجمات ضد قواعد قوات التحالف ومعروف بأنه نف  •

شخصيا هجمات بالهاون على مطار بغداد الدولي وقام بنقل عبوات ناسفة     
 RPGوقذائف  

االغتيال , القتل , مسؤول عن أعمال غير مشروعة أخرى بما في ذلك الترويع     •
في بغداد وهو معروف بصالته مع مسؤولي القاعدة الكبار    

:النتائج 
اعتقال عنصر مهم في تنظيم القاعدة 

االستيالء على بندقية آالشنكوف واحدة  
االستيالء على مسدس واحد وعدة هويات تعريفية  

علمية قوات االمن المشترآة  
2006 اب  1



SUMMARY: 
• The grand opening for the 

Tarmiyah Ceremony Hall was 
held on August 02, 2006.

• Ceremony Hall will be a 
location where citizens of 
Tarmiyah can hold town hall 
meetings and gather for 
celebrations.

• VIPs attendance for the ribbon 
cutting ceremony included 
local leader, Sheik Jasim and 
a representative from the 1st

Battalion, 66th Armor 
Regiment. 

Tarmiyah Ceremony Hall Grand Opening
August 02, 2006



:االيجاز 
تم أفتتاح قاعة التشريفات في الطارمية في      •

2006 أب 2
سوف تكون قاعة التشريفات المكان الذي   •

يتمكن فيه أبناء الطارمية من أجراء 
أجتماعات دار البلدية والتجمع لغرض   

.االحتفاالت 
حضر مراسيم قص الشريط شخصيات  •

مهمة من بينهم الشيخ جاسم وهو زعيم 
الكتيبة , محلي وممثل عن الفوج االول 

 .66المدرعة 

أفتتاح قاعة التشريفات في الطارمية     
2006 أب  2



SUMMARY: 
• The Tarmiyah Youth 

Center held a ribbon 
cutting ceremony led by 
local leader Sheik Jasim
and the commander of 1st 
Battalion, 66th Armor 
Regiment, Lt. Col. Kmiecik

• The Youth Center was 
provided with equipment to 
accommodate several 
sporting activities, including 
soccer, basketball, and 
volleyball for local youths to 
take part in.

• The center also hosts 
activities, including Tae 
Kwon Do (Korean martial 
arts), wrestling, and 
painting.  

Tarmiyah Youth Center Grand Opening
August 01, 2006



:االيجاز 
جرت في مرآز شباب الطارمية     •

مراسيم قص الشريط بحضور أحد 
وجهاء المنطقة الشيخ جاسم وأمر الفوج 

 المقدم 66الكتيبة المدرعة , االول 
.آميسك 

تم تجهيز مرآز السباب بالمعدات ليالئم  •
نشاطات رياضية متعددة تشمل آرة    

آرة الطائرة لغرض  , آرة السلة , القدم 
.مشارآة أبناء المنطقة 

يتضمن المرآز أيضا نشاطات تشمل   •
, ) فن قتالي آوري( التايكواندو 
.الرسم , المصارعة   

أفتتاح مرآز شباب الطارمية      
2006 أب  1
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KIDNAPPER SITES

JILL CARROLL HELD AT LOCATIONS 1, 3, 4

Site 1
Site 2 Site 3

Site 4



مواقع الخاطفين            

4 , 3 , 1تم حجز جل آارول في المواقع    

1موقع  
2موقع  3موقع 

4موقع 



KIDNAPPER SITE 1

Site 1



موقع الخاطفين رقم واحد       

  1موقع رقم 



Site 1: West View of House



منظر للمنزل من جهة الغرب :  موقع رقم واحد   



Site 1: West View of House



منظر للمنزل من جهة الغرب :  موقع رقم واحد   



Site 1: Main Door of House



الباب الرئيسي للمنزل:  موقع رقم واحد   



Site 1: Stairway in Center TV Room



السلم في وسط غرفة التلفزيون  :  موقع رقم واحد   



Site 1: Bookcase Room

Photo by 3/5 patrol



غرفة خزانة الكتب   : موقع رقم واحد  

Photo by 3/5 patrol



JILL CARROLL  HELD AT LOCATIONS 1,3,& 4

KIDNAPPER SITE 2

Site 2



JILL CARROLL  HELD AT LOCATIONS 1,3,& 4

     2موقع الخاطفين رقم     

 2موقع 



KIDNAPPER SITE 3

Site 3



    3موقع الخاطفين رقم     

3موقع 



Site 3: Bedroom



غرفة النوم   : 3موقع رقم  



Site 3: Bedroom



غرفة النوم    : 3موقع رقم  



KIDNAPPER SITE 4

Site 4



  4موقع الخاطفين رقم     

 4موقع 
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