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 ش�����رطة دب�����ي تبح�����ث - ا�م���ارات الي���وم اخب����ار# اخر

  تع�������زيز التع�������اون م�������ع مستش�������فى زليخ�������ة
  نس�������خة للطباع�������ة ارس������ل لص������ديق 12 تعلي�����������ق 0 من�����ذ اس�����بوع البي����������ان - دب�����ي

  ش�������رطة دب�������ي تبح�������ث تع�������زيز التع�������اون م�������ع مستش�������فى زليخ�������ة - ا
م����ارات الي����وم اخب�����ار# اخر

  إنش�������ر عل�������ى توي�������تر إنش���������ر عل���������ى الفيس���������بوك

  إق����رأ ايض����ا

2015 آب 17اس������رار الص������حف المحلي������ة الص������ادرة ي������وم ا
ثني������ن ف������ي  - اخب�����ار العاجل�����ة  - عاج����ل اخب����ار الس����ودان

إن صح ما نسب إلى إبراھيم فقد يُفصل من  :الحسن -عاجل اخبار السودان !!الش������باب: ي������ا الھج������رة ي������ا نبي������ع الفك������رة؟
 الح���زب
  - ا
م����ارات الي����وم اخب�����ار# اخر



رطة دبي، وفداً من مجموعة مستشفيات زليخة، برئاسة اس������تقبل الل������واء خمي������س مط������ر المزين������ة القائ������د الع������ام ل������ش
 ال�������دكتورة زليخ�������ة داوود المؤسس�������ة والرئيس�������ة التنفيذي�������ة للمجموع�������ة، وبح�������ث معھ�������ا، خ�������Tل اللق�������اء ال�������ذي
 حض������ره العمي������د ال������دكتور عل������ي س������نجل م������دير م������ركز ش������رطة دب������ي الص������حي، س������بل تع������زيز التع������اون المش������ترك

 ،ة، وتب������ادل وجھ������ات النظ������ر والخ������برات وا
ستش������اراتبي�������ن القي�������ادة العام�������ة لش�������رطة دب�������ي ومستش�������فى زلي�������خ
 وط������رق ا
س������تفادة م������ن التس������ھيTت والخ������دمات الطبي������ة والعTجي������ة، إض������افة إل������ى بن������اء الش������راكات م������ع

  .المؤسس������ات الطبي������ة العامل������ة ف������ي الدول������ة

 واس�������تمع الل�������واء المزين�������ة إل�������ى نب�������ذة ع�������ن المستش�������فى والرعاي�������ة الص�������حية والط�������اقم الط�������بي والتخصص�������ات

  .ه، والخ��������دمات التأھيلي��������ة والطبي��������ة والعTجي��������ة ال��������تي يق��������دمھاالموج����ودة ف����ي

  .وف������ي خت������ام اللق������اء تب������ادل الل������واء خمي������س مط������ر المزين������ة، وال������دكتورة زليخ������ة داوود، ال������دروع التذكاري������ة

مجموعة أعمال ھواوي« وف�������ي س�������ياق متص�������ل، اس�������تقبلت ا`دارة العام�������ة للعملي�������ات ف�������ي ش�������رطة دب�������ي، وف�������د  » 

 ي�����س المجموع�����ة العامل�����ة ف�����ي مج�����ال توف�����ير حل�����ول تقني�����ة المعلوم�����اتللمش��������اريع، برئاس��������ة ي��������ان لي��������دا رئ
  .وا
تص������ا
ت، حي������ث ك������ان ف������ي اس������تقباله العمي������د المھن������دس كام������ل بط������ي الس������ويدي م������دير ا`دارة العام������ة

  تط����ورات

 واطل������ع الوف������د خ������Tل زيارت������ه `دارة م������ركز القي������ادة والس������يطرة، عل������ى التط������ورات ال������تي حققتھ������ا القي������ادة العام������ة

 مج����ال خدم����ة المجتم����ع، ونظ����ام مراقب����ة ال����دوريات وحرك����ة الس����ير والم����رور ف����ي ش����وارع إم����ارة لش�����رطة دب�����ي ف�����ي

 دب�����ي، وس�����ير العم�����ل وا`ج�����راءات ال�����تي يت�����م اتخاذھ�����ا من�����ذ تلق�����ي الب�����Tغ وح�����تى وص�����ول الدوري�����ة إل�����ى موق�����ع
 الح������ادث، ونظ������ام مراقب������ة ال������دوريات باس������تخدام اgقم������ار الص������ناعية، ومراقب������ة الط������رق الخارجي������ة بواس������طة
  .رات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة ا`نذار المبكر التي توفرھا شرطة دبي لمحTت الصرافة والمجوھرات والبنوكالك����امي

 كم�����ا اس�����تمع الوف�����د م�����ن العمي�����د الس�����ويدي، إل�����ى ش�����رح عل�����ى نظ�����ام اس�����تقبال مكالم�����ات الط�����وارئ ال�����ذي يق�����وم

 `ض�����افة إل�����ى نظ�����ام توزي�����عبتحوي������ل المكالم������ات إل������ى ا`س������عاف والش������رطة وا`نق������اذ وال������دفاع الم������دني، ب������ا

 المكالم�����ات ال�����ذاتي ال�����ذي يح�����ول المكالم�����ات حس�����ب لغ�����ة المتص�����ل إل�����ى مس�����تقبل المكالم������ات، حي������ث يوج������د ف������ي
 م������ركز القي������ادة والس������يطرة موظف������ون يتلق������ون المكالم������ات بلغ������ات متع������ددة، با`ض������افة إل������ى خدم������ة ذوي ا`عاق������ة

  .ال�����تي تش�����مل جمي�����ع أنواعھ�����ا

كبة شرطة دبي للتقنيات الجديدة وتسخيرھا لبسط اgمن واgمان، متمنياً لمسيرتھا وأع����رب الوف����د ع����ن إعجاب����ه الش����ديد بم����وا
 .اgمنية ا
ستمرار في تميزھا وريادتھا محلياً وعالمياً 

  اخب�����ار# :المواض��������يع
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