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YEAR OF ZAYED

“Past years have emphasized the importance of unity as 

a vital necessity for providing a better life to the people, 

for ensuring stability in the country and for realizing the 

hopes and aspirations of our people.” 
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You can use To-Do as a 
note-taking app, adding de-
tailed notes to every to-do 
from addresses, to details 
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الهيئة أخبار 

أخبار رأس الخيمة

 حاكم رأس الخيمة نحيي يف يوم العلم قيم العز والشموخ

واالنتامء للوطن

أخبــار تقنية

االماراتية  تـطــبــيـــق الــشـهـــرالرمسة 

احاول

شو السالفة؟

ــة  ــرورة جوهري ــاد ك ــة االتح ــة أهمي ــنوات املاضي ــّدت الس ــد أك "لق

البــاد  يف  االســتقرار  لتحقيــق  وضــامن  للمواطنــن  أفضــل  لحيــاة 

التقــدم والعــزة والرخــاء" آمــال شــعبنا وطموحاتــة يف  وتلبيــة 

 عــــام زايــــــــد
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ــن ــتغناء ع ــة االس ــر تقني ــازون تخت  أم

 الباعــة وطوابــر الدفــع يف املتاجــر
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CASHIERLESS TECH IN BIG BOX 
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Ruler of Ras Al Khaimah Celebrating the Values of Pride and
 Glory on Flag Day

لشــموخ لعــز وا لعلــم قيــم ا لخيمــة نحيــي يف يــوم ا كــم رأس ا  حا

للوطن ء  ــام النت وا
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أكــد صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي 
أن  الخيمــة،  رأس  حاكــم  األعــىل  املجلــس  عضــو 
احتفالنــا بيــوم العلــم، رســخ يف أذهــان أبنائنــا هــذه 
نذكــر  خاللهــا  مــن  التــي  الغاليــة  الوطنيــة  املناســبة 
الســمو  صاحــب  عهــد  يف  تحققــت  التــي  اإلنجــازات 
الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ 
للدولــة. املباركــة  املســرة  خــالل  اللــه"  "حفظــه 

العــز  قيــم  العلــم  يــوم  يف  "نحيــي  ســموه  وقــال 
والشــموخ واالنتــامء لوطــن صنعــت نهضتــه أفــكار الرجــال 
املخلصــن، وأرســت دعامئــه ســواعد أبنائــه الــررة الذيــن 
يعــرون يف كل موقــف عن أســمى معــاين االنتامء يف 
ــا بيــوم العلــم اإلمــارايت تأكيــد  أبهــى صورهــا واحتفالن
عــىل وحدتنــا والتفافنــا حــول رايــة اتحادنــا، ومناســبة 
ملســرة  مواصلــة  الهمــم  وشــحذ  العــزم  لتجديــد 
اإلنجــازات الرائــدة التــي عمــت جميــع أرجــاء الوطــن".

ــوم  ــارة بي ــاالت اإلم ــموه احتف ــور س ــدى حض ــك ل ــاء ذل ج
ــي  ــوم الوطن ــاالت الي ــة احتف ــا لجن ــي تنظمته ــم الت العل
الـــ47 بــرأس الخيمــة بحضــور ســمو الشــيخ محمــد بــن 
ســعود بــن صقــر القاســمي ويل عهــد رأس الخيمــة.

وســمو  الخيمــة  رأس  حاكــم  الســمو  صاحــب  وقــام 
الدولــة يف منطقــة ســارية  ويل عهــده برفــع علــم 
الخيمــة  بــرأس  القواســم  كورنيــش  عــىل  العلــم 
املــدارس. طــالب  مــن  مجموعــة  مبشــاركة  وذلــك 

His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasi-

mi, Supreme Council Member and Ruler of 

Ras Al Khaimah, has said that Flag Day is an 

occasion to remember the country’s achieve-

ments under the leadership of President His 

Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

Sheikh Saud said, “Today, we are celebrating the 

values of pride and glory, and it’s an opportunity 

for us to renew our loyalty and continue achiev-

ing the country’s leading accomplishments.”

His Highness was attending the Flag Day Cel-

ebrations organized by the 47th National Day 

Committee in Ras Al Khaimah, with the pres-

ence of His Highness Mohammed bin Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah. 

Ruler of Ras Al Khaimah and the Crown Prince 

hoisted the UAE flag Al Qawasim Corniche in Ras 

Al Khaimah accompanied by school students.
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EGA won Julfar Finance Award For Excellence 

فوز الهيئة يف  جائزة جلفار املالية للتميز

ســعداء بحصولنــا عــىل جائــزة جلفــار املاليــة 

دائــرة  قبــل  مــن  الثانيــة  الــدورة  يف  للتميــز 

املاليــة تحــت فئــة أفضــل جهــة حكوميــة حققــت 

عــىل   2017 باملوازنــة  التــزام  نســبة  اعــىل 

الخيمــة. راس  حكومــة  مســتوى 

We  are  d el i g hte d  to  re c e ive  t h e  Ju l f ar  Fi -
n an c i a l  Aw ard  for  e xc el l e n c e  i n  t h e  s e c -
on d  c ycl e  by  t h e  Fi n an c e  D e p ar t m e nt  u n -
d e r  t h e  c ate gor y  of  t h e  b e s t  gove r n m e nt 
e nt it y  t h at  a ch i e ve d  t h e  h i g h e s t  p e r-
c e nt age  c om m it m e nt  to  t h e  bu d ge t  2 0 1 7 
at  t h e  l e vel  of  t h e  G ove r n m e nt  of  R a s  A l 
K h a i m a h .
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RAK police signed a memorandum of understanding 
and partnership with the   EGA

رشطــة   رأس   الخيمــة   والحكومــة   االلكرتونيــة   تتفاهــان   عــى   تطويــر  

يع ر ملشا  ا
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وقعــت   القيــادة   العامــة   لرشطــة   رأس   الخيمــة،  

 مذكــرة   تفاهــم   ورشاكــة   مــع   هيئــة   الحكومــة  

 االلكرتونيــة   بــرأس   الخيمــة،   وذلــك   بشــأن   تعزيــز  

 وتطويــر   املشــاريع   و   االختصاصــات   املرتبطــة   بــن  

 الجانبــن حيــث   وقــع   مــن   جانــب   رشطــة   رأس   الخيمــة  

 اللــواء   عــي   عبــد   الله   بــن   علــوان   النعيمي   قائــد   عام  

ــة   ــة   الحكوم ــب   هيئ ــن   جان ــة،   وم ــة   رأس   الخيم  رشط

 االلكرتونيــة   ســعادة   املهنــدس   أحمــد   ســعيد   الصياح

Ras Al Khaimah police signed a memoran-
dum of understanding and partnership 
with the Electroni government author-
ity in Ras Al Khaimah on the reinforce-
ment and development of projects and 
related competencies between the two 
sides where it was signed by the Ras Al 
Khaimah police General Ali Abdullah bin 
Alwan Al Nuaimi, commander of Ras Al 
Khaimah police, and by the Egovernment 
Authority H.E. Eng. Ahmed Saeed al-Sayyah.
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AMAZON IS TESTING ITS CASHIERLESS TECH IN BIG BOX 

STORES

أمازون تخترب تقنية االســتغناء عن الباعة وطوابري الدفع يف املتاجر 

الكربى

عــن  ســابًقا  رســمناه  الــذي  املســتقبل  اآلن  تحقــق 
التســوق؛ إذ أصبــح بإمكانــك اآلن الدخــول ألي مــن متاجــر 
يف  مؤخــرًا  أمــازون  افتتحتهــا  التــي  الســبعة  »جــو« 
األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  مــن  مختلفــة  مناطــق 
ــروج  ــم بالخ ــم ته ــا ث ــلعة تريده ــرة أو أي س ــذ فط وأخ
بالرسقــة. اتهامــك  خطــر  مــن  الخــوف  دون  مبــارشة 

عــىل  ومقتــرة  محــدودة  التقنيــة  هــذه  زالــت  مــا 
وول  لصحيفــة  وفًقــا  لكــن  الســبعة،  املتاجــر  تلــك 
مشــابهة  تقنيــة  اآلن  تختــر  أمــازون  فــإن  ســرتيت 
األمــر  ســياتل،  واليــة  يف  بكثــر  أوســع  نطــاق  يف 
مبنافســة  أمــازون  هــدف  إىل  يلمــح  قــد  الــذي 
عليهــام. والتفــوق  وتارجيــت  ووملــارت  متجــري 

يعتمــد النظــام املوجــود يف متاجــر جــو عــىل مجموعــة 
متطــورة مــن الكامرات وأجهزة االستشــعار التــي تديرها 
خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي، والتي تكشــف بســهولة 
املتجــر. يف  موجــودة  ســلعة  ألي  الزبائــن  أخــذ  عــن 

ومتتلــك أمــازون حاليًــا سلســلة متاجــر »هــول فــودز« 
2017، ومل  العــام  التــي اشــرتتها مــع واجهاتهــا يف 
يعــرف حتــى اآلن إن كانــت تنــوي أمــازون تطبيــق التقنيــة 
ذاتهــا املعتمــدة يف متاجــر جــو يف متاجــر هــول فودز.

The future of shopping is already here: at 
Amazon’s seven recently-opened Go stores 
spread across the U.S. you can simply walk in, 
grab a sandwich, and walk back out — with-
out the risk of getting accused of shoplifting.

So far, Amazon’s cashierless technology is lim-
ited to those seven convenience stores. But 
according to the Wall Street Journal, the com-
pany is testing similar technology in a much 
larger space in Seattle — a clue that the on-
line shopping giant might next aim to dis-
rupt the big box model of Walmart or Target.

The system behind Amazon’s cashierless 
Go stores detects when a shopper picks 
up a particular item using a sophisticat-
ed array of cameras and sensors pow-
ered by artificial intelligence algorithms.

Amazon already has the real estate to make 
use of the technology: it acquired the grocery 
chain Whole Foods back in 2017, including all its 
storefronts. It’s not clear whether Amazon in-
tends to roll out Go-style tech at Whole Foods.
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