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رطة دبي ،وفداً من مجموعة مستشفيات زليخة ،برئاسة استقبل اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لش
الدكتورة زليخة داوود المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة ،وبحث معھا ،خالل اللقاء الذي
حضره العميد الدكتور علي سنجل مدير مركز شرطة دبي الصحي ،سبل تعزيز التعاون المشترك
،ة ،وتبادل وجھات النظر والخبرات واالستشاراتبين القيادة العامة لشرطة دبي ومستشفى زليخ
وطرق االستفادة من التسھيالت والخدمات الطبية والعالجية ،إضافة إلى بناء الشراكات مع
.المؤسسات الطبية العاملة في الدولة
واستمع اللواء المزينة إلى نبذة عن المستشفى والرعاية الصحية والطاقم الطبي والتخصصات
.ه ،والخدمات التأھيلية والطبية والعالجية التي يقدمھاالموجودة في
.وفي ختام اللقاء تبادل اللواء خميس مطر المزينة ،والدكتورة زليخة داوود ،الدروع التذكارية
»وفي سياق متصل ،استقبلت اإلدارة العامة للعمليات في شرطة دبي ،وفد »مجموعة أعمال ھواوي
يس المجموعة العاملة في مجال توفير حلول تقنية المعلوماتللمشاريع ،برئاسة يان ليدا رئ
.واالتصاالت ،حيث كان في استقباله العميد المھندس كامل بطي السويدي مدير اإلدارة العامة
تطورات
واطلع الوفد خالل زيارته إلدارة مركز القيادة والسيطرة ،على التطورات التي حققتھا القيادة العامة
مجال خدمة المجتمع ،ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة لشرطة دبي في
دبي ،وسير العمل واإلجراءات التي يتم اتخاذھا منذ تلقي البالغ وحتى وصول الدورية إلى موقع
الحادث ،ونظام مراقبة الدوريات باستخدام األقمار الصناعية ،ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة
.رات الثابتة والمحمولة جواً ،وخدمة اإلنذار المبكر التي توفرھا شرطة دبي لمحالت الصرافة والمجوھرات والبنوكالكامي
كما استمع الوفد من العميد السويدي ،إلى شرح على نظام استقبال مكالمات الطوارئ الذي يقوم
إلضافة إلى نظام توزيعبتحويل المكالمات إلى اإلسعاف والشرطة واإلنقاذ والدفاع المدني ،با
المكالمات الذاتي الذي يحول المكالمات حسب لغة المتصل إلى مستقبل المكالمات ،حيث يوجد في
مركز القيادة والسيطرة موظفون يتلقون المكالمات بلغات متعددة ،باإلضافة إلى خدمة ذوي اإلعاقة
.التي تشمل جميع أنواعھا
كبة شرطة دبي للتقنيات الجديدة وتسخيرھا لبسط األمن واألمان ،متمنيا ً لمسيرتھا وأعرب الوفد عن إعجابه الشديد بموا
.األمنية االستمرار في تميزھا وريادتھا محليا ً وعالميا ً
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