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Church opens in al-Doura

Local community leaders 
attended the meeting in 
support of the local Christians



افتتاح آنيسة في الدورة        

قادة محليون يحظرون اجتماعا لدعم       
المسيحين المحلين   



Al Qa’im Border Crossing Opens



افتتاح المعبر الحدودي في القائم    



130 TIPS Call Center Opening130 TIPS Call Center Opens

The national 1-3-0 TIP 
line has saved lives 
and provided 
information on caches 
and insurgents

The call center 
increases current 
incoming call capacity 
by 200%



130 TIPS Call Center Opening   للمعلومات      130افتتاح مرآز اتصال رقم  

 حياة المواطنين 130 انقذ رقم 
ووفر معلومات عن المخابا 

والمتمردين 

زاد مرآز االتصال عدد 
االتصاالت  المستلمة  بنسبة 

200%



Besmaya Training CenterBesmaya Training Center
3rd Brigade, 11th Iraqi 
Army Division graduates 
parade before Prime 
Minister al-Maliki at their 
recent graduation

The 3/11 IA will replace 
three battalions currently 
in Baghdad



Besmaya Training Center        مرآز تدريب بسماية
استعراض عسكري للواء الثالث في 

امام رئيس الوزراء المالكي 11الفرقة 
عند حفل التخرج    

 11سيستبدل اللواء الثالث في الفرقة  
ثالث افواج في بغداد 
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